
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรุกี-อิสตลับูล-คาปาโดเกีย  

� วนั � คืน 

บินภายในตรุกี � ขา   
ไม่ตอ้งนั �งรถนานเที�ยวเนน้เมืองหลกัสองเมือง 

ตรุกีเป็นหนึ�งในประเทศที�ติดชายหาดเมดิเตอรเ์นียนอนังดงามปกคลุมดว้ยทอ้งทะเลสีฟ้า ดวงอาทิตยแ์ละหาดทราย ทุ่งสเตป

ในฝั�งตะวนัออก จนถึงป่าดิบ ที�อยูร่ายรอบทะเลสาบ Black Sea ในทางตอนเหนือของประเทศ 

ตุรกีเป็นประเทศที�มีสมบติัทางวฒันธรรมและประวติัศาสตรจ์ะสรา้งความสุขและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันักเดินทาง จะได้

ประสบการณ ์ความแตกต่างระหว่างเก่าและความทนัสมยั เมืองหลวงที�ผูค้นเร่งรีบในขณะที�ชนบทยงัเก็บไมเ้พื�อใชเ้ป็นฟืนจุดไฟ  ภูมิ

ประเทศแบบภูเขาไฟกรดักร่อนของ Cappadocia ที�เฉพาะไม่เหมือนใครในโลก คนรูที�ยงัอยูอ่าศยักนัในโพรง เพื�อหลบภยัสงัคราม  



 

 



 

 
 



 

 

กาํหนดการเดินทาง 

วนัที�หนึ�ง  กรุงเทพ-อิสตนับูล 

18.00 น พรอ้มกนั ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบินเตอรกิ์ช อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบิน

สุวรรณภูมิโดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางทาํผ่าน

ขั�นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบิน TK �� (ใชเ้วลาบินประมาณ ��.�� ชั �วโมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที�นั�ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางคํ �าและอาหารเชา้

ระหวา่งเที�ยวบินสู่นครอิสตนับลู ประเทศตุรกี 

 

วนัที�สอง ฮิบโปโดรม-สุเหรา่สนีํ�าเงิน-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ตลาดแกรนดบ์าซาร ์

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

หลงัจากนั�นนําทุกท่านสู่เมืองอิสตนับูล ชมสนามแข่งมา้โบราณของชาวโรมนั 

“ฮิบโปโดรม” จตุัรสัสุลต่านอาหเ์มต จากนั�นนําชม สุเหร่าสีนํ�าเงิน (BLUE 

MOSQUE) สถานที�ศกัดิ�สิทธิ�ทางศาสนา ที�มีความสวยงามแห่งหนึ�ง ชื�อนี�

ไดม้าจากกระเบื� องเคลือบสีนํ�าเงินที�ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้ง

ขึ� นบนพื� นที�  ซึ�งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที� � 

ค.ศ. ���� ใชเ้วลาสรา้งทั�งหมด� ปีและ จากนั�นนําชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 

(St. Sophia) ซึ�งเป็นศิลปะ

แบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น � ใน � สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุค

โบราณ สรา้งขึ� นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์เดิม

ใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี�ยน

โบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยิด 

แต่ไดเ้ปลี�ยนเป็นพิพิธภณัฑ์

สถานแห่งชาติในสมยั เค

มาล อะตาเติรก์ หลงัจากที�เป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ ��� 

ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา่ ��� ปี ปัจจุบนัเปิดให้

นักท่องเที�ยวเขา้ชมความงามและความยิ�งใหญ่ ภายใน มีภาพประดบั

โมเสกทองที�สมบรูณบ์่งบอกถึงความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิ

คอนสแตนตินที�มีต่อคริสตศ์าสนา นําท่านสู่ อุโมงคเ์ก็บนํ�าเยเรบาตนั 

Yerebatan Sarnici สรา้งขึ� นในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. ��� เพื�อเป็นที�เก็บนํ�าสาํหรบัใชใ้นพระราชวงั 

สาํรองไวใ้ชย้ามที� กรุงอิสตนับลู ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 



 

 

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

   นําท่านเขา้พกัยงัโรงแรม Surmerli Hogtel Gavrettepe เพื�อพกัผ่อน 

บ่าย จากนั�นนําท่านไปยงั ตลาด Grand Bazaar ตลาดใจกลางกรุงอิสตนับลูที�ใหญ่ที�สุดและเก่าแก่ที�สุด มีรา้นคา้

มากมายกวา่ �,��� รา้นคา้ ครอบคลุมถนนกว่า �� สาย มี

ผูค้นเดินกนัใหข้วกัไขว่มากมาย มีสินคา้ตั�งแต่เครื�องเทศ 

กาแฟ ชาตุรกี เครื�องเซรามิค evil eye ในรูปแบบต่างๆส่วย

งาม เครื�องทองเหลือง ผลไมแ้ หง้  ไปจนถึงพรมตุรกีเรื�องชื�อ 

ในตลาดจะมีวิถีของผูค้นที�มีสีสนัดูสนุกสนาน ผูค้นยิ� มแยม้

เป็นมิตร 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเขา้สู่ที�พกั HOTEL 5* : Surmeli Hotel Gayrettepe http://www.surmelihotels.com/istanbul/   หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม Book Bazar  , Süleymaniye Mosque – Spice Market – Takism Square  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ 

 ตลาดหนังสือที�เต็มไปดว้ยรา้นหนังสือที�รํ �ารวยไปดว้ยเสน่ห ์ในสมยัตน้ยุค Ottoman สิ�งพิมพจ์ะถูกหา้มตีพิมพใ์น

ตุรกี จึงมีเฉพาะการเขียนดว้ยลายมือ (manuscripts) วนัที� �� มกราคม ���� Ibrahim Muteferrika ไดพิ้มพห์นังสือ

ดิกชนันารีอารบิค-ตุรกี ในตลาดนี� กาํลงัเป็นที�นิยมในหมูฮิ่บสเตอรเ์พราะตลาดมีความชิกและความเก๋ในตวัอยา่งมาก 

มสัยิดซิวเลยม์านีเย (ตุรกี: Süleymaniye Camii, องักฤษ: Süleymaniye Mosque) เป็นมสัยิดหลวงของออตโต

มนัที�ตั�งอยูใ่นอิสตนับูลในตุรกี เป็นมสัยิดที�ใหญ่เป็นที�สองของอิสตนับลูและเป็นสิ�งก่อสรา้งที�เป็นที�รูจ้กักนัดีที�สุดของเมือง

สิ�งก่อสรา้งหนึ�ง มสัยิดซิวเลยม์านีเยสรา้งตามพระบรมราช

โองการของสุลต่านสุลยัมานแห่งจกัรวรรดิออตโตมนั โดยมีมิ

มาร ์ซินานเป็นสถาปนิก เป็นสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม ที�

เริ�มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1550 และสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1557 

การออกแบบมสัยิดซิวเลยม์านีเยอาจจะเป็นการแสดงออก

ของสุลต่านสุลยัมานในการเป็นโซโลมอนองคที์�สอง การ

ก่อสรา้งมสัยิดซิวเลยม์านีเย พาดพิงไปถึงโดมทองแห่งเยรุซา

เล็มที�สรา้งบนวดัโซโลมอนอะยาโซเฟียเสร็จวา่ทรงมี

ความสามารถเกินกวา่โซโลมอน มสัยิดซิวเลยม์านีเยมีความเด่นสง่าที�แสดงความสาํคญัของสุลต่านสุลยัมานใน

ประวติัศาสตรแ์ต่มีขนาดเล็กกวา่อะยาโซเฟีย 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 



 

 

บ่าย  จากนั�นนําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดาํ (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์า

ร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั�งสิ� นประมาณ �� ก.ม. ความกวา้ง ตั�งแต่ ��� เมตร จนถึง � ก.ม. ถือวา่สุดขอบของ

ทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัที�นี�  

นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็น

จุดยุทธศาสตรที์�สาํคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศตุรกี

อีกดว้ย  เพราะมีป้อมปืนตั�งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ

เหล่านี�   วา่กนัว่าจะกระทั �งถึงยุคของการนําเอาเรือปืน

ใหญ่มาใช ้และไมเ่คยปรากฏวา่ กรุงอิสตนับูลถูกถล่ม

จนเสียหายอยา่งหนักมาก่อนเลย ทั�งที�เป็นเพราะป้อม

ปืนดงักล่าวนี�เอง ในปีค.ศ.���� มีการเปิดใชส้ะพาน

บอสฟอรสั  ซึ�งทาํใหเ้กิดการเดินทางไปมระหวา่งฝั�ง

เอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ� น  ขณะล่องเรือท่านจะ

ไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่ หรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐี 

ซึ�งลว้นแต่สวยงามตระการตาทั�งสิ� น  

 จากนั�นนั�น ไปยงั Kadikoy เมืองโบราณ ชมตลาดโบราณ Kadikoy Market และเก็บแสงเย็น พรอ้มรบัประทาน

อาหารคํ �า และชมความงามของ Salacak Maiden’s Tower 

พกั HOTEL 5* : Surmeli Hotel Gayrettepe http://www.surmelihotels.com/istanbul/ 

 

วนัที�สี� อิสตลับูล-Takism Square -พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ 

รบัประทานอาหารเชา้  

 เดินทางไปจาก นําท่านเดินชมยา่น Taksim Square ถนนใจกลางเมืองอิสตนับลูที�ไดค้รึกครื� นไปดว้ยรา้นรวงต่างๆ

มากมาย. เดินเรื�อยจนไปถึงมหาวิทยาลยั Galatasaray ที�มีทีม

ฟุตบอลชื�อดงัของตุรกี และหอคอย Galatasaray ที�โดดเด่น

สวยงาม กลางกรุงอิสตลับูล จากนั�นเดินทางต่อไปยงั Spice 

Market ตลาดเครื�องเทศ เพื�อ

เลือกชมสินคา้พื� นเมืองที�ชาวอิส

ตนับูลใชก้นัในชีวิตประจาํวนั 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

จากนั�นนําท่านชม พระราชวงัโดล

มาบาหเ์ช่ ซึ�งเป็นพระราชวงัที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งมากทางดา้นวฒันธรรม

และสถาปัตยกรรมของจกัรวรรดิออตโตมนั เป็นศิลปะที�ผสมผสานของยุโรปและ



 

 

ตะวนัออก ที�ไดร้บัการออกแบบตกแต่งอยา่งสวยงาม นาฬิกาทุกเรือนของที�นี�จะถูกตั�งเวลาไวที้� ��.�� น. ซึ�งเป็นเวลาที� 

เคมเล อตาเติรก์ วีรบุรุษของชาติถึงแก่อสญักรรม ในวนัที� �� พ.ย. ค.ศ. ����  

เย็น ออกเดินทางสู่ Cappadocia ดว้ยเที�ยวบินที� TK เขา้ที�พกัในโรงแรมถํ�า Yunak www.yunak.com 

วนัที�หา้  คาปาโดเกีย- นครไตด้ิน  

05.00 น.      สาํหรบัท่านที�สนใจนั�งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณล๊อบบี�  **(ทวัรนั์�งบอลลูนนี� ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ 

ค่าขึ� นบอลลูนท่านละ ��� ดอลล่าสหรฐั ในกรณีที�ชาํระดว้ยเงินสด และราคา ��� ดอลล่าสหรฐั ในกรณีที�ชาํระดว้ย

บตัรเครดิต บริษัทตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลูนในตุรกี มีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่สาํหรบัประกนัภยัที�ทาํจาก

เมืองไทย ไมค่รอบคลุมการขึ� นบอลลนู และเครื�องร่อน

ทุกประเภท  ดงันั�นการเลือกซื� อ Optional Tour

รายการนี� ขึ� นอยูก่บัดุลยพินิจของแต่ละท่าน)** 

นําท่านชม นครใตดิ้น(underground city) ซึ�งเกิดจา

การขุดเจาะพื� นดินลงไป �� กวา่ชั�น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบ

ภยัจากขา้ศึกศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจีย

ในอดีต โดยทั�งจากชาวอาหรบัจากทางตะวนัออกที�ที�

ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนนี� เพื�อประโยชน์ทาง

การคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก ดว้ยเหตุผล

เดียวกนั รวมทั�งตอ้งการที�จะหยุดยั�งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบนี� ดว้ย โดยชั�นล่างที�ลึกที�สุด ลึกถึง �� 

เมตร เมืองใตดิ้นแห่งนี� มีครบทุกอยา่ง ทั�งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งนํ�า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครวั, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ 

ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที�ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั�น แต่วา่อากาศในนั�นถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้น

อากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี�ย ��-�� องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที�ดี มีทางออก

ฉุกเฉินที�เป็นทางระบายอากาศไปในตสั ทาํใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก จากนั�นนําท่านชม หมูบ่า้นของนกพิราบ โดย

ชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศยัเพื�อจะไดเ้ก็บขี� นกพิราบไป 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู่ หมูบ่า้น อวานอส ซึ�งเป็นหมู่บา้นที�มีชื�อเสียงเกี�ยวกบัเครื�องปั�นดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกรา้นจะมี

ผลิตภณัฑจ์ากงานปั�นวางอยูห่นา้รา้น แต่ในบา้นมีโชวเ์ครื�องปั�นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที�มีแม่นํ�าไหลผ่าน 

แต่เป็นแม่นํ�าที�มีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดินจากแม่นํ�า

มาลองปั�นใชเ้ป็นอุปกรณ ์ของเครื�องใช ้ที�ใชภ้ายในบา้น 

เช่น ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริ�มปั�นพวกโอ่ง แจกนั และ

เครื�องประดบับา้น ชมการสาธิตการทาํเครื�องปั�นดินเผา

ของแบบดั�งเดิมของชาวคปัปาโดเกีย จากนั�นนําท่านสู่ เมือง

อุชิซาร ์เป็นพื� นที�ที�มีจุดเด่นคือภูเขาขนาดใหญ่มีรูพรุน

เหมือนรวงผึ� ง รายลอ้มไปดว้ย หินทรงกระโจม กรวยควํ �า 

และเจดียเ์ต็มไปหมด ที�สาํคญัก็คือส่วนหนึ�งของหินเหล่านี� มี



 

 

คนอาศยัอยูภ่ายใน ในลกัษณะ“บา้นถํ�า” มาชา้นานนับจากอดีตถึงปัจจุบนั เป็นการอยูอ่าศยัแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายใน

หิน โดยไมม่ีการ“ทุบทาํลายหิน”เหล่านี� ทิ� งเพื�อปรบัพื� นที�ใหร้าบเรียบแต่อยา่งใด ส่วนบา้นที�ปลกูสรา้งขึ� นใหมก็่ทาํอยา่ง

กลมกลืน ไมท่าํลายทศันียภาพ นับเป็นการอยูอ่าศยักบัธรรมชาติอยา่งอิงแอบพึ�งพิงที�น่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิ�ง  

คํ �า บริการอาหารคํ �า (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมที�พกั MDC CAVE HOTEL CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า 

จากนั�นนําท่านชมระบาํหน้าทอ้งอนัขึ� นชื�อของตุรกีไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านกลบัสู่โรงแรมที�พกั 

วนัที�หก คาปะโดเกีย -อิสตนับูล  

นําท่านเก็บแสงเชา้บริเวณจุดชมวิว เพื�อที�จะไดเ้ห็นการปล่อยบอลลนู  

รบัประทานอาหารเชา้ 

ก่อนจะนําท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจินตนาการ ตื�นตากบัอศัจรรยข์องภูมิประเทศที�

แปลกตาที�ดูคลา้ยพื� นผิวดวงจนัทร ์หรือดาวเคราะหด์วงอื�น ในจกัรวาลมากกวา่พื� นผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา 

จากนั�นนําท่านสู่หุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาติแปลกตาของกลุ่มภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวาง

อยูข่า้งบนแปลกตาสวยงามมากไม่มีที�ใดเหมือน อิสระใหท่้านเก็บภาพ panoramic view เก็บภาพประทบัใจ  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั�นเดินทางสู่เมืองไครซีรี นําท่านสู่ยา่นชอ้ปปิ� งใหท่้านไดม้ีเวลาเลือกชื� อของฝากต่างๆ ก่อนจะไดเ้วลาสมควร

นําท่านเดินทางสู่สนามบิน Kayseri   

19.30-21.10 เดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล เที�ยวบินที� TK���� (บินภายในประเทศ) 

**คํ �า อิสระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั** 

วนัที�เจด็  อิสตนับูล-กรุงเทพ 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� TK �� (ใชเ้วลาบินประมาณ � ชั �วโมง) 

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

กาํหนดการเดินทาง / อตัราค่าบริการ  : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ราคาตอ่ท่าน 

กาํหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

��-�� ส.ค.�� (ช่างภาพ ทวีพงษ ์ประทุมวงษ)์  

��-�� ก.ย.�� (ช่างภาพ ทวีพงษ ์ประทุมวงษ)์  

��-�� ตค.��  (ช่างภาพเอกรินทร ์เอกอจัฉรยิะวงศ)์ 

��-�� พ.ย.�� 

��-�� ธ.ค.��  

48,��� บาท  

พกัเดี�ยวเพิ�ม 6,��� บาท 

 



 

 

 

หมายเหต ุ 

1. ราคานี� สาํหรบัผูโ้ดยสาร �� ท่านขึ� นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ

เลื�อนการเดินทาง หรือ เปลี�ยนแปลงราคา  

2. ไม่มีราคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพิเศษแลว้  

3. ไม่สามารถสะสมไมลไ์ดเ้นื�องจากตั �วเป็นตั �วราคาพิเศษ 

อตัราค่าบริการนี� รวม   

�.     ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั เที�ยวบินชั�นประหยดั   (กรุงเทพ-อิสตนับูล-กรุงเทพ)  

        และรวมตั �วเครื�องบินภายในประเทศ 2 เที�ยว (อิสตนับูล-ไครซีรี-อิสตนับูล) 

�.    ค่าภาษีสนามบนิ, ค่าภาษีนํ�ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตรุกี 

�.    ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยวพรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง     

�.    ค่าที�พกัหอ้งละ �-� ท่าน ในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

�.    ค่าอาหารทุกมื� อที�ระบุตามรายการ , นํ�าดื�มวนัละ � ขวด  

�.    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ    

�.    ค่าบริการนาํทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัรผ์ูมี้ประสบการณ ์   

�.    ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ �,���,���.- บาท   

 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม  

�.ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทาง  

�.ภาษีตา่ง ๆ เช่น ภาษี �% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% ฯลฯ  

�.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที�ไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ  

�.ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �งพิเศษ นอกเหนือรายการ  

�.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ � ใบ โดยเฉลี�ย � USD / ท่าน  

�.ค่าธรรมเนียมทิปพนกังานขบัรถ-ทิปไกดท์อ้งถิ�น ( �� USD/คน/ทริป) 

�.ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ละวิทยากร ไม่ระบุตามความสมคัรใจ 

�.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครื�องดื�มมินิบาร ์และค่าใชจ้า่ยอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุใน

รายการ   

�.ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย �%  

 

เงื�อนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั�งแรกมดัจาํท่านละ ��,��� บาท  ส่วนที�เหลือทั�งหมดชาํระก่อนเดินทาง �� วนั  

เลขที�บญัชีในการโอนงิน กรณุาอย่าโอนเงินจนกว่าจะไดร้บัใบ Invoice จากบริษทั  

ธนาคารกสิกรไทย ชื�อบญัชี นิสิตา ว่องวิทยา เลขที�บญัชี ���-�-�����-� พรอ้มส่งหลกัฐาน

การชาํระเงินมาทางไลนไ์อดี serenetour หรือ email : serenetour@hotmai.com  



 

 

2. เนื�องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั �น ตั �วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตั �วเท่านั�น 

จงึไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ� น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงิน  ทั�งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ� นกรณีที�

กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ� น  

 

  

หมายเหต ุ 

�. การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย �� วนั มิฉะนั�นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ�ในการ

คืนเงินทั�งหมด 

�. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ �� วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดไ้ม่ถึง

จาํนวนอยา่งนอ้ย �� ท่าน ซึ�งในกรณีนี� ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้

ตอ้งการ  

�. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตจุาํเป็นสุดวิสยัจน

ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจบ็ที�นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 

ตา่งๆ   

�. บริษทัจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธในการใหวี้ซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง 

ในทุกกรณี   

�. ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีนํ�าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิ�ไม่ รบัผิดชอบใดๆในการที�ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกตใินการท่องเที�ยวจะใช้

เล่มสีเลือดหมู 

�. บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอื�น ๆ ที�

นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญ-หาย ความล่าชา้ หรือ อุบตัเิหตตุ่าง ๆ  

�. ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ� น ตาม

อตัรา ค่านํ�ามนั หรือ ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษทั สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

�. เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ   

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ � เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ � ท่าน 

แนะนาํใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น � หอ้ง (ท่านที�พกัเดี�ยวกรุณาชาํระค่าพกัเดี�ยวเพิ�ม)   



 

 

• กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนั

เดินทางได ้ 

• กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ � ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน �� ก.ก.กระเป๋าถือขึ� นเครื�อง (Hand carry) 

นํ�าหนกัไม่เกิน � ก.ก.  

 

 

หมายเหต ุ:  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตจุาํเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การล่าชา้ของสายการบิน การนดัหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบตัิเหต ุปัญหา

การจราจร ฯลฯ ทั�งนี�  จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด  

2. เนื�องจากการท่องเที�ยวนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่

สามารถที�จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ� ในการใชบ้ริการที�ทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้

ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง  

3. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่

คืนเงินค่าทวัรท์ี�ท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทาง

ผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

4. ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธิ�ที�

จะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกติ

นกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ � ท่าน / � 

เตยีง (TRIPLE ROOM) ขึ� นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึ�งมกัมี

ความแตกตา่งกนัซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกั

แบบ � เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิต ํ �า 

เครื�องปรบัอากาศที�มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่านั�นในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาต(ิ TRADE FAIR 

) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ� น �-� เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อให้

เกิดความเหมาะสม 

  

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึ� นเครื�องบิน  

กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ� นเครื�องบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาด

ตะไบเล็บเป็ นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํตดิตวัขึ� นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด วตัถุที�

เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชั �นนํ�าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั�งโดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ� นเครื�องไดไ้ม่เกิน �� ชิ� นในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน ��� ml. แลว้ใส่

รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพรอ้มที�จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการ

บินพลเรือนระหว่างประเทศ( ICAO )  



 

 

หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดนิทางเที�ยวบินจงึสามารถนาํขึ� น

เครื�องไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ  

สาํหรบันํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบินคือ �� กิโลกรมั (สาํหรบั

ผูโ้ดยสารชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ�งขึ� นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง

นํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิÍของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที�สาย

การบินกาํหนด สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ� นเครื�องไดต้อ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน � 

กิโลกรมัและมีความกวา้ง ( �.��นิ� ว ) + ยาว 

( ��.�นิ� ว ) + สูง ( �� นิ� ว ) ในบางรายการทวัรท์ี�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนาํหนกัของ

กระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ �ากว่ามาตราฐานไดท้ั�งนี� ขึ� นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบินบริษทัขอ

สงวนสิทธิ� ไม่รบัภาระ ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกินกระเป๋าและสมัภาระที�มีลอ้เลื�อน

และมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ� นเครื�องบิน (Hand carry)   

 

       

       

       

   




