
              

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

��รวมเดินทางสมัผสัความยิ�งใหญ่แห่งดินแดน � ทวีป เตม็อิ�มกบัประวตัศิาสตรที์�
ยิ�งใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชื�นชมความงามของธรรมชาตใินรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย�� 
�แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื�องรางนาํโชคของประเทศตรุกี ทา่นละ ; อนั 
�แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ�นคณุภาพที�ทาํมาจากทบัทิมหอมชื�นใจ ทา่นละ ; กลอ่ง 



              

 

    

 

�แถมฟรี!! ไอศกรีมทอ้งถิ�นของตรุกีทา่นละ ; อนั 
�แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตรุกี ทา่นละ ; แกว้ 

****(สงวนสิทธิNสาํหรบักรุป๊ที�ออกเดินทาง �P ทา่นขึR นไปเทา่นัRน)**** 
�พกัโรงแรมระดบั T+V ดาว ตลอดการเดินทาง 

�สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ํRา ; คืน ที�เมืองคปัปาโดเกีย   �เที�ยวไม่เหนื�อยนอนอิสตนับูล ; คืน 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ํRาประยุกตเ์ตม็ ขอสงวนสิทธิNในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบั
เดียวกนั ซึ�งสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ํRาประยกุต ์บรษิทัสงวนสิทธิNในการเปลี�ยนตามความเหมาะสม โดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

�บินตรงกบัสายการบินประจาํชาต ิTurkish Airlines 

�FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วนัที�แรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตนับูล      (-/-/D) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

คํ �า 
โรงแรมที�พกั 

หรอืเทียบเทา่ 

; กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตนับูล   
✈ ✈ O 

ISTANBUL PARK IN 

BY RADISSON 

HOTEL 

� 
เมืองอิสตนับูล-สุเหรา่สีนํRาเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย-

พระราชวงัทอปกาปึ-เมืองชานคัคาเล ่
O O O 

CANAKKALE 

IRIS HOTEL 

_ 
เมืองชานคัคาเล-่มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอารเ์ทมิส
โบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคซูาดาซึ   

O O O 
KUSADASI MARINA 

HOTEL&SUITES 

T 
เมืองคซูาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีปามุคคา
เล-่ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล ่

O O O 
PAMUKKALE 

TRIPOLIS HOTEL 

V เมืองคอนยา่–พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

b 
คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้- 

หุบเขาอุซิซาร-์เมืององัการา่   
O O O 

ANKARA TOURIST 

HOTEL 

c กรุงอิสตนับูล-ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต O O ✈ - 

d กรุงเทพฯ 
✈ ✈ ✈ - 



              

 

    

 

Pb.PP น. �คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น  สาย
การบินTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร ์U ประตู n ซึ$งมีเจา้หน้าที$ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื$องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 
Pn.�V น. �เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที�ยวบินที� TK 59 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ  ;P ชั �วโมง (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
***คาํเตือน!! เพื�ออรรถรสในการเขา้หอ้งนํRาระหว่างทางของการเดินทางไปยงัแต่ละเมืองต่างๆ ของประเทศตุรกี
ควรเตรียมธนบตัรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพื�อเขา้หอ้งนํRา อตัราค่าบริการประมาณ ;-� ลีล่า เป็นธรรมเนียมของ
การใชบ้รกิารหอ้งนํRาสาธารณะของประเทศตรุกี อยา่หาว่าไม่เตอืนนะจะ๊ ^^*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
จากนั�นนําทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วนัที�สอง อิสตนับูล-สุเหรา่สีนํRาเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงัทอปกาปึ 
   เมืองชานคัคาเล ่                (B/L/D) 
เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
** ขอ้กาํหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสืR อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียมผา้สาํหรบัคลุม
ศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสืR อแขนยาว ไม่รดัรูป 
จากนั�นนําทุกท่านชม สุเหรา่สีนํRาเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที$มีสถาปัตยกรรม
เป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวก
กบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั�งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดที$ใหญ่ที$สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง
นานถึง 8 ปี ระหวา่ง ค.ศ.:;<=-:;:; โดยตั�งชื$อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ$งก็คือ Sultan Ahmed นั�นเอง  
 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
จากนั�นนําทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรอืฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่ง
การท่องเที$ยวเมืองเก่า สรา้งขึ� นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื$อใชเ้ป็นที$แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาใน
สมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ� นตรงกลางเป็นที$ตั�งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ$งส่วน
ใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที$แห่งนี� ใชเ้ป็นที$จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื� นที$ลาน
ดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึ$งเป็นที$ตั�งของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาที$สรา้งในอียิปตเ์พื$อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที$ 3 
ถูกนํากลบัมาไวที้$อิสตนับลูเสาตน้ที$สอง คือ เสางู และเสาตน้ที$สาม คือเสาคอนสแตนตินที$ 7  
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั�นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย: ใน 8 สิ$งมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลาง ปัจจุบนัเป็นที$ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็น
ผูส้รา้งเมื$อประมาณคริสตศ์ตวรรษที$13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื$อเป็นโบสถข์องศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก่้อการรา้ยบุกทาํลายเผา
เสียวอดวายหลายครั�งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกที$นับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระ
เจา้จสัตินเนียนมีอาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ� นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมื$อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ$งสวยงามที$สุดไดพ้ยายามหา สิ$งของมีค่าต่างๆมาประดบัไว ้
มากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอยา่ง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจน
เรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื$อสิ� นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที$ 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้
นับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันี� ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

จากนั�นนําทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั�งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ$งถือเป็นเขตประวติัศาสตรที์$ไดร้บั
การขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั�งแต่ปี ค.ศ. :=YZ พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ� นโดยสุลต่านเมหเ์มตที$ [ ในปี 
ค.ศ.: Z= บนพื� นที$กวา้งใหญ่ถึง   ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดที$สรา้งพระราชวงัแห่งนี� สามารถ
มองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงที$เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั 
พระราชวงัแห่งนี� มีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงสี$พนักว่าคนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที$เป็นที$
จดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเครื$องใชส่้วนพระองคเ์ครื$องเงินต่างๆ มากมาย 
 
 
 
 
 
 
จากนัRนนาํทา่นสู ่เมืองชานคัคาเล ่ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั CANAKKALE TUSAN HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วนัที�สาม เมืองชานคัคาเล-่มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ- 
   รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคซูาดาซึ          (B/L/D) 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังจากนําท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื$อชม มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย ซึ$งเปรียบเสมือนสญัลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของ
นักรบโบราณซึ$งเป็นสาเหตุที$ทําใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที$สําคัญตํานานของกรีกและเป็นสงคราม
ระหว่างกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการที$จะตีกรุงทรอย โดย
การสรา้งมา้ไมจ้าํลองขนาดยกัษ์ที$เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทาํการเข็น
ไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย 
ชาวทรอยเมื$อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยนิดีวา่กองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทาํการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ทาํการเฉลิม
ฉลองเป็นการใหญ่เมื$อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกที$ซ่อนตวัอยูก็่ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทาํการเปิดประตูเมือง
ใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยดึเมืองทรอยได ้ก่อนที$จะทาํการเผาเมืองทรอยทิ� ง  
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



              

 

    

 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง :== กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  \.[< ชั $วโมง) 
เป็นเมืองท่าที$สาํคญัทางการคา้อีกเมืองหนึ$งของตุรกีที$เป็นสถานที$ตั�งของโบราณสถานที$สาํคญัสิ$งมหศัจรรยยุ์คโบราณ  
จากนั�นนําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ$งมหศัจรรยยุ์คโบราณ ที$ปัจจุบนั
เหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ$งใหญ่ในอดีตได ้ 
และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสตที์$ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไป
ทั $วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  
จากนั�นนําท่านแวะถ่ายรูป มสัยิดอิสอิสเป็นหนึ$งในตวัอยา่งที$ดีและสาํคญัที$สุดซึ$งสะทอ้นถึงจุดสิ� นสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk 
ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. : << นอกจากนี� มสัยิดแห่งนี� ยงัเป็นที$ประทบัของมสัยิดเมยยาดในดามสักสั มสัยิด Isa bey ก่อตั�ง
ขึ� นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ที$มองเห็นพื� นที$และมี harem ขนาดใหญ่ที$มีสอง naves และประกอบดว้ยลาน
ขนาดใหญ่  
จากนั�นนําท่านซื� อขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ� นชื$อของประเทศตุรกี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั KUSADASI MARINA HOTEL&SUITES หรอืเทียบเทา่ 

วนัที�สี�  เมืองคซูาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-ปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย- 
   เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล ่      (B/L/D) 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื�องหนงั ซึ$งเป็นโรงงานผลิตเครื$องหนังขั�นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบ
และนางแบบเสื� อหนังต่างๆตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

จากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที$มีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ$ง 
เคยเป็นที$อยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ$งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึ$งรุ่งเรืองขึ� นในศตวรรษที$ ; ก่อนคริสตก์าล 
ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื$อโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ� นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที$สองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิ$งก่อสรา้งเมื$อสมยั [,<<< ปีที$แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที$สามารถจุผูช้มไดก้วา่ \<,<<< คน ซึ$ง
ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี�  นําท่านชม หอ้งอาบนํRาแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที$ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบ
ไอนํ�า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี� , หอ้งสมุดโบราณ ที$มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ$งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะ
แบบ เฮเลนนิสติคที$มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านชม บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ$งเชื$อกนัว่าเป็นที$สุดทา้ยที$พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และสิ� นพระ
ชนมใ์นบา้งหลงันี�  ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื$อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich เมื$อปี ค.ศ. :88 -:Y[  ไดเ้ขียนบรรยายสถานที$ไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื$อเธอ
เสียชีวติลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงันี�  จนพบในปี ค.ศ. :Y=: ปัจจุบนับา้นพระแมม่ารีไดร้บัการบรูณะเป็นบา้น
อิฐชั�นเดียว ภายในมีรูปปั�นของพระแม่มารี ซึ$งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสที์$ ; ไดเ้คยเสด็จเยอืนที$นี$ บริเวณดา้นนอกของ
บา้น มีก๊อกนํ�าสามก๊อก ที$ มีความเชื$อว่าเป็นก๊อกนํ�าที$มีความศกัดิn สิทธิn แทนความเชื$อในเรื$อง สุขภาพ ความรํ $ารวย และ
ความรกั ถดัจากก๊อกนํ�าเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึ$งมีความเชื$อวา่หากตอ้งการใหสิ้$งที$ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้
ฝ้ายแลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม สิ$งท่อขึ� นชื$อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื� อไดต้าม
อธัยาศยั 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง \ ชั $วโมง (:Y= กิโลเมตร) เมืองที$มี
นํ�าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ� นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที$ไหลลงสู่หน้าผา นําท่านชม 
ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลือแร่รอ้นนี� ไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ�าตกสีขาวเป็นชั�นๆหลายชั�นและผลจาก
การแข็งตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ$งมีความงดงามมากท่านจะไดส้มัผสั 
เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณที$สรา้งลอ้มรอบบริเวณที$เป็นนํ� าพุเกลือแร่รอ้นซึ$งเชื$อกันว่ามี
สรรพคุณในการรกัษาโรคเมื$อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองนี� เกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจา
ยอยู่ทั $วไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนั
โบราณเป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื� อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปทีู$นอน เสื� อผา้  
เป็นตน้ เป็นสินคา้ที$ผลิตดว้ยคอตตอน:<<%  
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั PAMUKKALE TRIPOLIS HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วนัที�หา้ เมืองปามุคคาเล-่เมืองคอนยา่–พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง 
                    (B/L/D) 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ$งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที$นักบวชในศาสนาอิสลามทาํสมาธิ โดยการเดิน
หมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ$งของพิพิธภัณฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี$ อาจารยท์างปรัชญา



              

 

    

 

ประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝา
ผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง [:Z กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ [ ชั $วโมง \< 
นาที ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที$พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานที$พกัแรมของกองคาราวาน
ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําท่านชมการแสดงพื� นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ราํที$เก่าแก่อย่างหนึ$งเกิดขึ� นมาเมื$อ
ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื$อกนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่ม
สาํคญัที$ไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการ
พฒันาจนกลายเป็นศิลปะที$โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื�องดื�มฟรีตลอดการ
แสดง) 
 
 
 
 
 
 
 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกัโรงแรมสไตลถ์ ํRา!! CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ํRาประยุกตเ์ตม็ ขอสงวนสิทธิNในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบั
เดียวกนั ซึ�งสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ํRาประยกุต ์บรษิทัสงวนสิทธิNในการเปลี�ยนตามความเหมาะสม โดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

วนัที�หก คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอซิุซาร ์
  เมืององัการา่               (B/L/D) 

** แนะนาํโปรแกรมเสรมิพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
;.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัท่านที$สนใจขึ� นบอลลนูชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียหรือปามุคคาเล่ 
โปรแกรมเสริมพิเศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ < .\<-<Z.<< น. โดยมีรถทอ้งถิ$นมารบัไปขึ� นบอลลนู เพื$อชม
ความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียหรือปามุคคาเล่ในอีกมุมหนึ$งที$หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ� นบอลลนู 



              

 

    

 

ประมาณ \<- Z นาที อยูบ่นบอลลนูประมาณ : ชั $วโมง ค่าใชจ้า่ยเพิ$มเติมในการขึ� นบอลลนู ทา่นละ �_P-�VP เหรยีญ
ดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึ� นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที$รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ไมค่รอบคลุมการขึ� นบอลลนู และ เครื$องร่อนทุกประเภท ดงันั�นขึ� นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 
�.รถจี�บทวัร ์(Jeep Tour) ** สาํหรบัท่านใดที$สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื� นดิน โปรแกรม
จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ <Z.<<-<;.<< น. โดยมีรถทอ้งถิ$นมารบั เพื$อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปั
ปาโดเจียบริเวณภาคพื� นดิน ในบริเวณที$รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีwบประมาณ : ชั $วโมง ค่าใชจ้า่ยเพิ$มเติม
ในการนั$งรถจีwบอยูที่$ ทา่นละ ประมาณ ;PP-;VP เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ขึ� นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนั
อุบติัเหตุที$รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมค่รอบคลุมการนั$งรถจีwบ ดงันั�นขึ� นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 
** 
** คาํแนะนาํ ** 
- เนื$องดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ท่านจาํเป็นตอ้งเลือกซื� อแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหนึ$ง  
- ท่านที$เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึ$งชั $วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ
ตั�งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั�งแต่อยูป่ระเทศไทย เพื$อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี�  ไมอ่นุญาตใหผู้ที้$เป็นโรคหวัใจขั�นรุนแรง หรือ ตั�งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมว่า่กรณี
ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการไมร่บัผิดชอบทุกกรณี 
- สาํหรบัท่านที$ไมร่่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจาํเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูที่$โรงแรมที$พกั 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ที$ไดร้บัการขึ� นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมือง
ใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื$อมต่อถึงกนัเป็นสถานที$ที$ผูนั้บถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนัที$
ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นที$มีขนาดใหญ่ แต่ละชั�นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํ
เป็นหอ้ง ๆ มีทั�งหอ้งครัวหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม มีบ่อนํ�าและระบบระบายอากาศที$ดี แต่อากาศ
ค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้ 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านเยี$ยมชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ$งยูเนสโกขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลก
พิพิธภัณฑ์กลางแจง้ซึ$งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. = ซึ$งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที$ตอ้งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื$อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื$นที$ไม่เห็นดว้ยกบั
ศาสนาคริสต ์  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที$อยู่อาศัย ซึ$งหุบเขา
ดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั $วทั�งภูเขา เพื$อเอาไวเ้ป็นที$อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่
อุซิซาร์ คือ บริเวณที$สูงที$สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั�นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ําหน้าที$เป็นป้อมปราการที$เกิดขึ� นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 
 
  
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านแวะ ชมโรงงานจวิเอวรร์ี�และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื� อสินคา้และของที$ระลึก 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
จากนั�นเดินทางสู่ เมืององัการา่ (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   ชั $วโมง ระหวา่งทางนํา
ท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) จากนั�นนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืององัการา่ (ANKARA) หรือที$มีชื$อตาม
ประวติัศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุง
องัการาตั�งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที$ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ  Z< กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที$ตั�งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และ
สถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความสาํคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน 
ทาํใหก้รุงองัการาเป็นเมืองที$มีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที$นครอิส
ตนับลูเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์ารานั�น กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมใน
ภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที$เชื$อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้
ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรที$ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั $วตุรกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั ANKARA TOURIST HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วนัที�เจด็ กรุงอิสตนับูล-ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
             (B/L/-) 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล (ISTANBUL) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ Z ชั $วโมง  
(ระยะทาง  Z< กิโลเมตร) 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
    นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดที$บรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ$งทาํใหป้ระเทศตุรกีไดร้บัสมญา
นามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคญัเนื$องจากเป็นเสน้ทางเดินเรือที$เชื$อมทะเลดาํ
ทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที$ตั�งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิที$
สาํคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เชื$อใหร้ถยนตส์ามารถวิ$งขา้มฝั$งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.:=8\ มีความยาว
ทั�งสิ� น :,Z;< เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนที$ยาวเป็นอนัดบั   ของโลกในสมยันั�น (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดบัที$ [:) 
ขณะที$ล่องเรือพรอ้มดื$มดํ $ากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึ$งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และ
บา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที$สรา้งไดส้วยงามตระการตา  
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
นําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื$องเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื� อของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา 
ไมว่า่จะเป็นของที$ระลึก เครื$องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ� นชื$อและถั $วหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 
   
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
17.55 น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที�ยวบินที� TK-58 ใชเ้วลาเดินทาง 
  ประมาณ ;P ชั �วโมง (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วนัที�แปด กรุงเทพฯ          (-/-/-) 
07.30 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
 

**รายการทอ่งเที�ยวอาจเปลี�ยนแปลงได ้ทัRงนีR โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั**  
**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครัRง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั* 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ 
(พกัหอ้งละ �-_ ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ไฟลท์ขาไป TK59 BKK-IST 09.25-15.50 

ไฟลท์ขากลบั TK58 IST-BKK 17.55-07.30+1 
03-10 ต.ค. 62 
04-11 ต.ค. 62 
05-12 ต.ค. 62 

33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,500 บาท 

10-17 ต.ค. 62 
11-18 ต.ค. 62 

34,999 บาท 34,999 บาท 34,999 บาท 8,500 บาท 



              

 

    

 

12-19 ต.ค. 62 
17-24 ต.ค. 62 
18-25 ต.ค. 62 
19-26 ต.ค. 62 

 
UPDATE 14/05/19 

**ราคานีR  สงวนการเดินทาง จาํนวน 25 ทา่นขึR นไป** 
**ราคานีR เป็นราคาโปรโมชั �นไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อตัรานีR  ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 

** อตัราค่าบรกิาร สาํหรบัเด็กอายุไม่ถึง � ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ ;P,PPP บาท ** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครัRงก่อนทาํการออกตั �ว

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สาํหรบัอตัราค่าบรกิารนีR  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ทา่น ขึR นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มีผูเ้ดนิทางไม่ถึงตาม

จาํนวนที�กาํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิNในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร  

(ปรบัราคาเพิ�มขึR น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศึกษารายละเอียด ทัRงหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 

อตัราค่าบรกิารนีR รวม 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื$องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเปลี$ยนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปลี$ยนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

� ค่าภาษีนํ�ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที$มี 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื$องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื$องบินได ้ท่านละ 1-2 ชิ� น โดยมีนํ�าหนักรวมกนัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั  

กระเป๋าถือขึ� นเครื$อง Hand Carry (นํ�าหนักไมเ่กิน c กิโลกรมั) 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที$ระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที$พกัระดบัมาตราฐานตามที$รายการระบุ (พกัหอ้งละ [ ท่าน หรือ \ ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที$โรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื$นๆ ที$ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที$ระบุเต็ม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิn ในการปรบัเปลี$ยนโรงแรมที$พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 



              

 

    

 

� ค่าเขา้ชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชี� แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

� ค่าอาหารตามที$รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิn ในการปรับเปลี$ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

� ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง
อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเทา่นัRน”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที$มีอายุตํ $ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ$งหนึ$งของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัที�ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการขึR นบอลลนูและเครื�องรอ่นทุกประเภท ดงันัRนการเลือกซืR อ  
Optional Tour ขึR นอยูก่บัดลุยพินิจของทา่น** 

 

อตัราค่าบรกิารนีR ไม่รวม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที$ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื$องดื$มที$สั $งเพิ$มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที$ไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการทุกครั�ง) 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ$ม 8% และภาษีหกั ณ ที$จา่ย \% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

� ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี$ย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

� �เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที�ยว นกัทอ่งเที�ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรที์�
คอยบรกิารเราโดยประมาณ 59 USD หรอืประมาณ 1,950 บาท ตอ่ทรปิ 
�ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 7 วนั เทา่กบั 21 USD) 
�พนกังานขบัรถในทอ้งถิ�น ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 7 วนั เทา่กบั 14 USD) 
�ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 8 วนั เทา่กบั 24 USD)  
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า � ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง � ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัRงนีR ทา่นสามารถใหม้ากกว่านีR

ไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น 

� ค่าธรรมเนียมการยื$นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางที$ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา

ค่าบริการ และ การขอวซ่ีา กรุณาติดต่อกบัเจา้หนา้ที$เป็นกรณีพิเศษ เพื$อขอคาํแนะนําในการยื$นคาํรอ้งขอวซ่ีา 

� อตัราค่าเขา้หอ้งนํ�าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ :-[ ลีล่า /:หอ้งนํ�า 

 

เงื�อนไขการจอง และ การชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์กรุณาทาํการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย TV วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจาํท่าน

ละ 15,000 บาท ภายใน : วนั ครึ$ง หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านทาํจองวนัที$ : กรุณาระเงินมดัจาํ ส่วนนี� ภายใน

วนัที$ [ ก่อนเวลา : .<< น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินมดัจาํตามเวลาที$



              

 

    

 

กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คที$ว่างและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั�ง 

กรณีที$คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการใหสิ้ทธิnลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วนั และ เวลา ที$ทาํรายการจองเขา้มาตามลาํดบั เนื$องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที$นั $งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี�  วนั

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที$รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที$ยว

หรือเอเย่นต ์(ผูมี้รายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที$บริษัทอย่างใดอย่างหนึ$ง เพื$อลง

นามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านั�น ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั�งสิ� น 

2. กรณีนักท่องเที$ยวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายชื$อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที$บริษัทอย่างใดอย่างหนึ$ง เพื$อลงนามดําเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอาํนาจประกอบ (กรณีดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐาน

การชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และ

หนา้สมุดบญัชีธนาคารที$ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื$อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

2.1 แจง้ยกเลิก _P วนั ขึR นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทัRงหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขตั

ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิNในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า bP วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก ;b-�n วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที�มีค่าใชจ้่ายตามจริง

มากกว่ากาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิNในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกิดขึR นจรงิทัRงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า ;V วนั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิNในการเรยีก ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทัRงหมด 

** ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที$ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที$ชาํระแลว้เนื$องจากการจดัเตรียม การจดัการนําเที$ยวใหแ้ก่

นักท่องเที$ยว เช่น การสาํรองที$นั $งตั �วเครื$องบิน การจองที$พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที$ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื$อนไข หรือเที$ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไมว่า่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สาํหรบัอตัราค่าบริการนี�  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่าน ขึ� นไป ในแต่ละคณะ กรณีที$มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนที$กาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnในการยกเลิก เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพิ$มขึ� น 

เพื$อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อยา่งนอ้ย :< วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที$ไมมี่วีซ่า และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ



              

 

    

 

ที$มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที$ยวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีที$จะชาํระค่าบริการเพิ$มจากการที$มีนักท่องเที$ยวร่วมเดินทาง

นอ้ยกวา่ที$ทางบริษัทกาํหนดเพื$อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีที$จะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที$ลูกคา้ดาํเนินการยื$นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnไม่คืนค่าทวัรที์$ลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหนึ$ง ยกเวน้ในกรณีที$วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนี� ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามที$เกิดขึ� นจริง

ทั�งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์

ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ที$รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 

1. เนื$องจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี$ยว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ [ ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ \ ท่าน / \ เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยู่คนละชั�นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ \ ท่าน ซึ$งถา้ตอ้งการเขา้พกั \ ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น : เตียงใหญ่ กบั : เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ : หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดี$ยว : หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ$มตามจริงที$เกิดขึ� น

จากนักท่องเที$ยวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมมี่เครื$องปรบัอากาศเนื$องจากอยูใ่นแถบที$มีอุณหภูมิตํ $า เครื$องปรบัอากาศที$มีจะ 

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่านั�น 
3. กรณีที$มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ� นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิnในการปรบัเปลี$ยนหรือยา้ยเมืองเพื$อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที$มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดิม (Traditional Building) หอ้งที$เป็นหอ้งเดี$ยวอาจเป็นหอ้งที$มีขนาดกะ

ทดัรตั และไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ$งขึ� นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง

กนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที$ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั�น บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทียบเท่ากบั 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมที$ระบุนั�นเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเที$ยวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที$ตรงกบัวนัหยุดสาํคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 
 
ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบิน ที�ทา่นควรทราบ 



              

 

    

 

1. เกี$ยวกบัที$นั $งบนเครื$องบิน เนื$องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิnในการ

เลือกที$นั $งบนเครื$องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากที$สุด ใหล้กูคา้ผูเ้ดินทางที$มาดว้ยกนั ไดนั้$งดว้ยกนั หรือ 

ใกลก้นัใหม้ากที$สุดเท่าที$จะสามารถทาํได ้

2. กรณีที$ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั�นตอนการจอง กรณีที$แจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ้า่ยเพิ$มเพื$อชาํระกบัเมนูใหมที่$ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได ้

3. บตัรโดยสารโดยเครื$องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั�นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าที$เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี�  ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบตัรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) ประมาณ [<-\< วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ 

ชั�นประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทั�งนี� การตดัสินใจ ขึ� นอยู่กบั

ดุลยพินิจของเจา้หนา้ที$สายการบินเป็นสาํคญั 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื$องจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั �วกรุป๊ ราคาประหยดัที$สุด) 

 

เงื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ทั �วไป ที�ทา่นควรทราบ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยวเท่านั�น 

2. ทวัรนี์� ขอสงวนสิทธิnสาํหรบัผูเ้ดินทางที$ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ�าตาล / เลือดหมู) เท่านั�น กรณีที$ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ�าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้ม

คณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พื$อการท่องเที$ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื$อมโยงเกี$ยวกบัการขออนุญาต

การใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื$นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั$งประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดที$จะ

เกิดขึ� นในส่วนนี�  และ ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที$ระบุไวใ้นรายการไม่

วา่บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที$ระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั�งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุล คํานําหน้าชื$อ เลขที$

หนังสือเดินทาง เลขที$วีซ่า และอื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั �วเครื$องบิน ในกรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนที$เหลือทั�งหมด 



              

 

    

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที$เดินทางจริงของประเทศที$เดินทาง ทั�งนี�  ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที$เพิ$มขึ� นของนักท่องเที$ยวที$ไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี$ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื$น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที$ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิnในการปรบัราคาค่าบริการเพิ$มขึ� น ในกรณีที$มีการเปลี$ยนแปลงอตัราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �ว

เครื$องบิน ค่าภาษีนํ�ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบิน ฯลฯ ที$ทําใหต้น้ทุน

สงูขึ� น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น 

9. นักท่องเที$ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุ

ที$เกี$ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วซ่ีาไมผ่่าน เกิดอุบติัภยัที$ไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที$บริษัทยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตาม

ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนําติดตัวขึ� นเครื$องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน :<< มิลลิลิตรต่อชิ� น และ

รวมกันทุกชิ� นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ$งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าที$ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ : ใบเท่านั�น ถา้สิ$งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ที$กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั�น 

11. สิ$งของที$มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบินเท่านั�น 

12. คณะทัวร์นี�  เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทั�งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที$ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ$งบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเที$ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที$

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ$ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพิ$มเติมขึ� นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที$เกิดขึ� นจริงทั�งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีที$เกิดเหตุการณนี์� ขึ� น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 



              

 

    

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า b เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ ** 
**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�

ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว
ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิNในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


