
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
- ชมภายใน สวนดอกทวิลปิ อเีมอรก์นัพารค์ สวนสาธารณะที�สวยที�สดุ และมชีื�อเสยีงที�สดุของตรุก ี
- พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที�ไดร้บัการขึ2นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 
- มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) 
- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณที�มกีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึ�ง 
- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ที�ไดร้บัการขึ2นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก 
- เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมนัโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที�เป็นนํ2าพุเกลอืแรร่อ้น 
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ2าพุเกลอืแรร่อ้นนี2 เกดิทศันยีภาพของนํ2าตกสขีาวเป็นช ั2นๆหลายช ั2น 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ สนามบนิกรงุเคยีฟ – สนามบนิอสิตนับลู – อสิตนับลู         
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ Ukraine International Airlines พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก 

11.25น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ Ukraine 
International Airlines เที�ยวบนิที� PS272  (มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 

17.40น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน (เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
19.30น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ Ukraine 

International Airlines เที�ยวบนิที� PS715  (มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 
21.30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู ประเทศตรุก ี(ตามเวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่เมอืงไทย

ประมาณ 4 ชั�วโมง) หลังผา่นขั 1นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
พักที� GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 Star**** หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�2 อสิตนับลู-สเุหรา่สนํี 2าเงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-  
               สวนดอกทวิลปิอเีมอรก์นั พารค์-เมอืงชานคัคาเล ่  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั1นนําทุกท่านชม สเุหรา่สนีํ 2าเงนิ (BLUE MOSQUE) หรอื SULTAN AHMET MOSQUE ถอื
เป็นสเุหร่าที�มสีถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2 จักรวรรด ิคอื ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได ้
รวบรวมเอาองคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดั 1งเดมิ ถอืวา่เป็น
มัสยดิที�ใหญท่ี�สดุในตรุก ีสามารถจคุนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.
1609-1616 โดยตั 1งชื�อตามสลุตา่นผูส้รา้งซึ�งก็คอื Sultan Ahmed นั1นเอง 
จากนั1นนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลตา่นอะหเ์มตหรอืฮปิโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้
ของชาวโรมันจดุศนูยก์ลางแหง่การทอ่งเที�ยวเมอืงเกา่ สรา้งขึ1นในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรสุ
เพื�อใชเ้ป็นที�แสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรม
ไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึ1นตรงกลางเป็นที�ตั 1งแสดงประตมิากรรมตา่ง ๆซึ�งสว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยคุ
กรกีโบราณในสมัยออตโตมันสถานที�แหง่นี1 ใชเ้ป็นที�จัดงานพธิแีตใ่นปัจจุบันเหลอืเพยีงพื1นที�ลาน
ดา้นหนา้มัสยดิสลุตา่นอะหเ์มตซึ�งเป็นที�ตั 1งของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอืเสาที�สรา้งในอยีปิตเ์พื�อถวาย
แกฟ่าโรหท์ตุโมซสิที� 3 ถกูนํากลับมาไวท้ี�อสิตันบลูเสาตน้ที�สอง คอื เสาง ูและเสาตน้ที�สาม คอืเสา
คอนสแตนตนิที� 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั1นนําทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ตั 1งอยู่ในเขตเมอืงเก่าซึ�งถือ
เป็นเขตประวัตศิาสตร์ที�ไดรั้บการขึ1นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั 1งแต่ปี ค.ศ. 1985 
พระราชวังทอปกาปึสรา้งขึ1นโดยสลุตา่นเมหเ์มตที� 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื1นที�กวา้งใหญถ่งึ 4 ลาน
กวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจํานวนมาก ณ จดุที�สรา้งพระราชวงัแหง่นี1 สามารถมองเห็นชอ่งแคบ
บอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในชว่งที�เจรญิสงูสดุของอาณาจักรออต
โตมัน พระราชวังแหง่นี1 มรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยูร่วมกันมากถงึสี�พันกวา่คนน าท่านเขา้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมสว่นของทอ้งพระโรงที�เป็นที�จัดแสดงทรัพยส์มบัตขิา้วของเครื�องใชส้ว่นพระองคเ์ครื�องเงนิตา่งๆ 
มากมาย 
**พเิศษชว่งเดอืน เมษายน เดอืนเดยีวเท่านั1น** นําท่านเขา้ชมภายใน สวนดอกทวิลปิ อเีมอรก์ัน
พารค์ สวนสาธารณะที�สวยที�สดุ และมชีื�อเสยีงที�สดุของตรุกโีดยที�ตลอดเดอืน เมษายน เดอืนเดยีว
เท่านั1นของทกุปี สวนสาธารณะแหง่นี1 จะใชเ้ป็น สถานที�จัดงาน เทศกาลดอกทวิลปิ Tulip Festival 
2019 โดยแทจ้รงิแลว้ ประเทศตรุก ีเป็นตน้กําเนดิดอกทวิลปิของโลก คนสว่นใหญจ่ะเขาใจผดิว่า
เป็น ประเทศเนเธอรแ์ลนดใ์หท้า่นไดอ้สิระกับการถา่ยภาพดอกทวิลปิหลากสหีลายสาย พันธุนั์บเป็น
ลา้น ๆ ดอก ไดต้ามอัธยาศัย 
จากนั1นนําทา่นสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก CANAKKALE KOLIN HOTEL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง   
 

วนัที�3 เมอืงชานคัคาเล-่มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย-เมอืงเปอรก์ามมั-วหิารเทพอีารเ์ทมสิ
โบราณรา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมอืงคซูาดาซ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านแวะถ่ายรูปเพื�อชม มา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) เป็นสาเหตุที�ทํา
ใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไมเ้ป็นสงครามที�สําคัญตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหว่าง
กองทัพของชาวกรกีและกรุงทรอยหลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสบิปีกองทัพกรกีก็ไดค้ดิแผนการที�จะตี
กรุงทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ทําการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอย
เหมอืนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์วา่ชาวกรกียอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมอืง
ทรอย ชาวทรอยเมื�อเห็นมา้โทรจันก็ต่างยนิดวีา่กองทัพกรกีไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทร
จันเขา้มาในเมอืงแลว้ทําการเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่เมื�อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรกีที�
ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ทําการเปิดประตูเมอืงใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมอืงแลว้ก็
สามารถยดึเมอืงทรอยได ้กอ่นที�จะทําการเผาเมอืงทรอยทิ1ง 

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ(ีKUSADASI) (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ3.20 ชั�วโมง) เป็นเมอืงท่าที�สําคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึ�งของตรุกทีี�เป็น สถานที�ตั 1งของ
โบราณสถานที�สําคัญสิ�งมหัศจรรย์ยุคโบราณ จากนั1นนําท่านชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ 
(THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที�ปัจจุบันเหลือเพียงซาก
ปรักหักพัง แตก็่ยังสามารถมองเห็นถงึความยิ�งใหญใ่นอดตีไดแ้ละแวะถ่ายรูป โบสถน์กับญุเซนต ์
จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที�ออกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทั�ว
ดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจุบัน จากนั1นนําท่านแวะถ่ายรูป มัสยดิอสิอสิเป็นหนึ�งใน
ตัวอยา่งที�ดแีละสําคัญที�สดุ นอกจากนี1 มัสยดิแหง่นี1 ยังเป็นที�ประทับของมัสยดิเมยยาดในดามัสกัส 
มัสยดิ Isa bey ก่อตั 1งขึ1นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที�มองเห็นพื1นที�และมี harem 
ขนาดใหญท่ี�มสีอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ ่จากนั1นนําท่านซื1อขอฝากตามอัธยาศัย 
รา้นขนม (TURKIST DELIGHT) ของฝากขึ1นชื�อของประเทศตรุก ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น              รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

พัก KUSADASI CHARIMA HOTEL 4 Star****  หรอืระดับใกลเ้คยีง  
 

วนัที�4 เมอืงคซูาดาซ-ีเมอืงโบราณเอฟฟิ ซุส-บา้นพระแมม่าร-ีปามคุคาเล-่ปราสาทปยุ
ฝ้ายเมอืงเฮยีราโพลสิ-เมอืงปามคุคาเล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางชม โรงงานเครื�องหนงั ซึ�งเป็นโรงงานผลติเครื�องหนังขั 1นหลากหลาย ใหทุ้กท่าน
ไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื1อหนังต่างๆตามอัธยาศัย จากนั1นนําทุกท่านเดนิทางสู่ 
เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณที�มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึ�ง เคย
เป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ1นใน
ศตวรรษที� 6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถูกรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเด
อรม์หาราช ภายหลังเมื�อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึ1นเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัด
ของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิ�งกอ่สรา้งเมื�อสมัย 2,000 ปี ที�แลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 
คน ซึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี1 นําท่านชม หอ้งอาบนํ 2า แบบโรมนัโบราณ (ROMAN 
BATH) ที�ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ1า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี1  หอ้งสมุดโบราณ ที�มี
วธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิ�งทุกอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิที�มคีวาม
ออ่นหวานและฝีมอืประณีต 
นําทา่นชม บา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ�งเชื�อกันวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแม่
มารมีาอาศัยอยูแ่ละสิ1นพระชนมใ์นบา้งหลังนี1 ถูกคน้พบอยา่ปาฏหิารยิ ์โดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมัน 
ชื�อ แอนนาแคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมื�อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีน
บรรยายสถานที�ไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมื�อเธอเสยีชวีติลง มีคน
พยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี1 จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดรั้บการบูรณะ
เป็นบา้นอฐิชั 1นเดยีว ภายในมรีูปปั1นของพระแม่มาร ีซึ�งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี� 6 ไดเ้คย
เสด็จเยอืนที�นี� บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกนํ1าสามก๊อก ที� มคีวามเชื�อว่าเป็นก๊อกนํ1าที�มคีวาม
ศักดิoสทิธิoแทนความเชื�อในเรื�อง สุขภาพ ความรํ�ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ1าเป็น กําแพง
อธษิฐาน ซึ�งมคีวามเชื�อว่าหากตอ้งการใหส้ ิ�งที�ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้
นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 
จากนั1นนําทา่นเขา้ ชมโรงงานทอพรม ส ิ�งทอ่ขึ1นชื�อของประเทศตรุก ีเป็นพรมทอ่มอื สามารถเลอืก
ชมเลอืก ซื1อไดต้ามอัธยาศัย 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลังจากนั1นนําทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชั�วโมง 

(189 กโิลเมตร) เมอืงที�มนํี1าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ1นมาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืง
เกา่แกส่มัยกรกีกอ่นที�ไหลลงสูห่นา้ผา นําทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย ผลจากการไหลของนํ1าพเุกลอื
แร่รอ้นนี1 ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของนํ1าตกสขีาวเป็นชั 1นๆหลายชั 1นและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ1าเป็นทางยาว ซึ�งมคีวามงดงามมากทา่นจะ
ไดส้ัมผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมันโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที�เป็น
นํ1าพเุกลอืแรร่อ้นซึ�งเชื�อกันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรคเมื�อเวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มอืง
นี1 เกดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่�วไปบางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคย
เป็นอะไรเชน่โรงละครแอมฟ เธยีรเ์ตอรข์นาดใหญว่หารอพอลโล สสุานโรมันโบราณเป็นตน้ 

  จากนั1นนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซื1อของฝากเช่น ผา้พันคอ ผา้ปูที�นอน 
เสื1อผา้เป็นตน้ เป็นสนิคา้ที�ผลติดว้ยคอตตอน100% 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  พัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL 4 Star****  หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�5 เมอืงปามคุคาเล-่เมอืงคอนยา่–พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-คปัปาโดเกยี- 
                ระบําหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (KONYA) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 
387 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง 

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทุกท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถานที�นักบวชในศาสนา

อสิลามทําสมาธโิดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึ�งของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุาน
ของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รมูี� อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท 
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิ และยังเป็น
สสุานสําหรับผูต้ดิตามสานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย จากนั1นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโด
เกยี (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 30 นาที 
ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที�พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที�พัก
แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั1นนําทา่นชมการแสดงพื1นเมอืง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้รําที�เก่าแก่
อย่างหนึ�งเกิดขึ1นมาเมื�อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนัก
ประวัตศิาสตรเ์ชื�อกันวา่ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่สําคัญที�ไดอ้นุรักษ์ระบําหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึ
ปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็น
ศลิปะที�โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตุรกใีนปัจจุบัน(บรกิารเครื�องดื�มฟรตีลอด
การแสดง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พัก CAPPADOCIA HOTEL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�6 คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-เมอืงเกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-หบุเขาอซุซิาร ์     
                เมอืงองัการา่ 

 ** สําหรับท่านใดที�สนใจขึ1นบอลลนู ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 
05.30 น.เพื�อชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจยีในอกีมมุหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนู
ประมาณ 1 ชั�วโมง **(คา่ขึ1นบอลลนู ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวรป์ระมาณ 240-250 USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนั1นนําทุกทา่นสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ที�ไดรั้บการขึ1นทะเบยีนจากองคก์าร

ยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมอืงใตด้นิของตุรกมีอียู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมอีุโมงคเ์ชื�อมต่อถงึกันเป็น
สถานที�ที�ผูนั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันที�ตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์
เมืองใตด้นิที�มีขนาดใหญ่แต่ละชั 1นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทําเป็นหอ้ง ๆ มีทั 1ง
หอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชุม มบี่อนํ1าและระบบระบายอากาศที�ด ีแต่
อากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไมไ่ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทุกท่านเยี�ยมชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เมอืงเกอเรเม (GOREME MUSEUM) ซึ�งยูเนสโก

ขึ1นทะเบยีนเป็นมรดกโลกพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ซึ�งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ�ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถา้เป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์
และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์

 จากนั1นนําท่านชม หุบเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใช ้
เป็นที�อยูอ่าศัย ซึ�งหบุเขาดังกลา่วมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั�วทั 1ง
ภเูขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อาศัย และถา้มองด ีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณที�สงูที�สดุของบรเิวณโดยรอบ 
ดังนั1นในอดตีอุซซิาร์ก็มไีวทํ้าหนา้ที�เป็นป้อมปราการที�เกดิขึ1นเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่อง
ขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ยจากนั1นนําทา่นแวะ ชมโรงงานจวิเวอรร์ี�และโรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืก
ซื1อสนิคา้และของที�ระลกึจากนั1นเดนิทางสู ่เมอืงอังการ่า (ANKARA) เมอืงหลวงของประเทศตรุก ี
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง ระหว่างทางนําท่านไดช้มววิของ ทะเลสาบเกลอื (SALT 
LAKE) จากนั1นนําทุกท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงองัการา่ (ANKARA) หรอืที�มชี ื�อตามประวัตศิาสตร์
วา่ ANGORA เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจุบันและเป็นเมอืงใหญอ่ันดับ ๒ รองจากนครอสิตันบลู 
กรงุอังการาตั 1งอยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนที�ราบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่ง
จากนครอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุงอังการาเป็น
ที�ตั 1งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี 
ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามปีระชากรจํานวน 4,965,542 คน ทําใหก้รุงอังการาเป็น
เมอืงที�มปีระชากรมากเป็นอันดับ 2 ของตรุก ีและอันดับ 2 ในกลุม่เมอืงหลวงยโุรป ในขณะที�นครอสิ
ตันบูลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิในภูมภิาคมารม์ารานั1น กรุงอังการาก็เป็นศนูยก์ลางทางการคา้
และเครอืขา่ยคมนาคมในภมูภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละ
รถไฟ) ที�เชื�อมโยงภมูภิาคตา่ง ๆ ของตรุกเีขา้ดว้ยกัน และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรที�ขนสง่
มาจากภาคตา่งๆ ทั�วตรุกดีว้ย 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พัก ANKARA BERA HOTEL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
วนัที�7 กรงุองัการา่ - สสุานอตาเตริก์ - สนามบนิองัการา่ - เมอืงเคยีฟ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ 

Mustafa Kemal Ataturk ซึ�งเป็นผูนํ้าในสงครามกูอ้สิรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั1งที� 1 ผู ้
กอ่ตั 1งสาธารณรัฐตรุกแีละประธานาธบิดคีนแรก เป็นสสุานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที� 
2 ของตุรกีดว้ย สุสานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรก ีสรา้งขึ1นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ใน
ธนบัตรตรุกทีี�พมิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรปู Anitkabir ดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิงัการา่ ประเทศตรุก ี
16.15น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ Ukraine 

International Airlines เที�ยวบนิที� PS722  (มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 
18.20น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน (เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
20.15น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เที�ยวบนิที� PS271 (มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 
 
วนัที�8 กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
09.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั 1งนี1จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง หมาย

เหต ุ
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่ 
3 ทา่น 1 หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�มทา่นละ 

19–26 เม.ย. 2562 เทศกาล
ดอกทวิลปิ 

29,888 29,888 29,888 29,888 4,900 

ราคาทวัร ์ไมร่วมต ัtวเครื�องบนิทา่นละ 17,999 บาท 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งทําวซีา่ตรุก ี
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  

(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

 
 
 
 
 
 

• เงื�อนไขการออกเดนิทาง 
 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ั2นตํ�าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี2 กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง
ข ั2นตํ�า 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึที�กําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ�มคา่ทวัร ์หรอื เลื�อนการเดนิทาง 
หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ 
จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ั2งส ิ2น ดงัน ั2นกรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุ
คร ั2ง 

• การออกต ัtวโดยสายภายในประเทศ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwเร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั2น 
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตัyวเครื�องบนิ หรอื
ยานพาหนะอื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

เง ื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื2อต ัtวเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซื2อต ัtวเครื�องบนิประเภทที�
สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง 
ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั2นเหตผุลเหลา่นี2 อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิwท ี�จะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ั2งส ิ2น อนึ�ง บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทาง
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ั�นใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ั2น ทา่นจะไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่น

ก็ตาม อนัเนื�องมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ั2นประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิขึ2น หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ั2น ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิwมอินญุาตใหเ้ลื�อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ั2งส ิ2นและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั2งหมดตามจํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลี�ยนได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ั2น หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามที�ทา่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น

ชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลี�ยนแปลง
ทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที�ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยที�สดุเทา่
จํานวนเงนิมดัจํา ท ั2งนี2ท ั2งน ั2นใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัฯ  

 

 
  

 
 

 คา่ตัyวเครื�องบนิไป-กลับตามที�ระบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีนํ1ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึ1นจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื�องจาก 
    เป็นตัyวกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทั 1งนี1เป็นไปตามเงื�อนของสายการบนิ 
 นํ1าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�องทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึ1นเครื�อง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัที�ระบ ุ 
 โรงแรมที�พักตามที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึ�ง เรื�องของการยนืยันโรงแรมที�พักนั1น อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ี�จะทราบกรณุา      
ตดิต่อพนักงานขายเพื�อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี�ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ 
เดยีวกัน ซึ�งทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึ�งจะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบ
นัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนั1นขอใหท้่านทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบี1ยประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซื1อประกนัเพิ�มเตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 
 
  
 
 
   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่ สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
     คา่ประกันอบัุตเิหตขุ ึ1นบอลลนู  

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คา่นํ1าหนักกระเป๋าที�เกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีนํ1ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัyวเครื�องบนิไปแลว้ 
  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 80 USD/ทา่น/ทรปิ 
   ทั 1งนี1ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี1ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
 
 

   เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นที�เหลอื 
  กรุณาสํารองที�นั�งและชําระมดัจํา จํานวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น เพื�อสํารองสทิธิoในการเดนิทาง 
และชําระสว่นที�เหลอืทั1งหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นั1น บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทาง
โดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยที�ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื�องมาจากบรษัิทฯ 
จําเป็นที�จะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของที�พักและตัyวเครื�องบนิไปกอ่นหนา้นั1นแลว้ หากทา่นสํารองที�
นั�งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียม
เอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพื�อออกตัyวหรอืคําขอพเิศษเพิ�มเตมิตา่งๆ  ใหแ้ก่
พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่วา่จะบางสว่นหรอืทั1งหมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขที�ระบไุวทั้ 1งหมดนี1แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิ ยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง
นอ้ยกวา่ 20 ท่าน ซึ�งทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-
10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีี�จะคนืเงนิทั1งหมดใหท้่าน
หรอืจัดหาทัวรอ์ื�นใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 
อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั1นบรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการล่วงหนา้ได ้เนื�องจากการขอใช ้
วลีแชรใ์นสนามบนินั1น ตอ้งมขีั 1นตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทั1ง
ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึ�งผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ที�ไดโ้ดยตรงกอ่นทําการ
จองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี�นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี�มโีรค
ประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ 1งหมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
  ในกรณีที�กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิoในการไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ�ง
การตรวจคนเขา้เมอืงนั1นเป็นสทิธิoของเจา้หนา้ที�ของรัฐของประเทศนั1นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่
ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิoที�จะชว่ยเหลอืใดๆ ทั1งส ิ1น เพราะอํานาจการตัดสนิใจ
เป็นของเจา้หนา้ที�ทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ�ง ทางบรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ี�ทําธรุกจิเพื�อ
การทอ่งเที�ยวเทา่นั1น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานที�ในรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื�น ทา่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้1งส ิ1น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี�จะสละสทิธิoและไมร่ว่มเดนิทาง
พรอ้มคณะ 
 

    เง ื�อนไขการยกเลกิการจอง 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น (แตท่า่นสามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้

ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  
 

    เง ื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิoในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ1ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมี
การปรับขึ1นกอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิoในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั1งสิ1น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั1งสิ1น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

 เมื�อชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั 1งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั1งหมด  

 รายการท่องเที�ยวนี1เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั1งหนึ�ง หลังจากได ้
สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ�งอาจจะ
ปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 1งนี1ข ึ1นอยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั1งส ิ1นแทนผู ้
จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ กํากับเทา่นั1น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื�องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณี
อื�นๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิoไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัyวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอื
เอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิoไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ1นของ
นักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏวิตั ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นั1นแตกตา่งกัน ซึ�งทาง
บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมที�สดุ  

 

 


