
 

BHT9192086 EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK) บินตรง พักโรงแรม 5ดาว 

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES สายการบนิพรเีมีย่มระดบั 5 ดาว 
พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง น า้หนกักระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก. 

 
หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละ

หากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็น

ตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู่เหนือความควบคุมของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ (ตุลาคม-ธนัวาคม 2562) 

ขาไป TK59 BKK - IST 09.25-15.50 

ขากลบั TK58 IST - BKK 17.55-07.30 

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ (ธนัวาคม-มนีาคม 2563) 

ขาไป TK59 BKK - IST 09.20-16.15 

ขากลบั TK58 IST - BKK 18.35-07.50 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

08-15 ตุลาคม 2562 29,900 8,500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKK-IST TK59 09.25-15.50 

IST-BKK TK58 17.55-07.30 

10-17 ตุลาคม 2562 30,900 8,500 

17-24 ตุลาคม 2562 30,900 8,500 

25ตุลาคม-01พฤศจกิายน 2562 29,900 8,500 

01-08 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

08-15 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

15-22 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

22-29 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

04-11 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 31,900 8,500 

09-16 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนูน) 31,900 8,500 

18-25 ธนัวาคม 2562 32,900 8,500 

25ธนัวาคม-01มกราคม 2563 (วนัสิน้ปี) 39,900 8,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKK-IST TK59 09.20-16.15 

IST-BKK TK58 18.35-07.50 

26ธนัวาคม-02มกราคม 2563 (วนัปีใหม)่ 39,900 8,500 

04-11 มกราคม 2563 32,900 8,500 

09-16 มกราคม 2563 30,900 8,500 

16-23 มกราคม 2563 31,900 8,500 

23-30 มกราคม 2563 30,900 8,500 

05-12 กมุพาพนัธ ์2563 32,900 8,500 

12-19 กมุพาพนัธ ์2563 31,900 8,500 

19-26 กมุพาพนัธ ์2563 30,900 8,500 

26กุมพาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 30,900 8,500 

05-12 มนีาคม 2563 31,900 8,500 

12-19 มนีาคม 2563 31,900 8,500 

19-26 มนีาคม 2563 30,900 8,500 

26มนีาคม-02เมษายน 2563 30,900 8,500 

**ราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 
จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 18,900 บาท (ยกเวน้ชว่งวนัหยุด โปรดสอบถามเจา้หนา้ที)่ 

 
 



 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – อสิตนับูล (บนิตรง) 

 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์U  
ของสายการบนิ Terkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบัตรขึน้
เครือ่ง 

09.25 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK59 สายการบิน Turkish 
Airlines บรกิารอาหารรอ้น 2 มือ้และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
15.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับูล ประเทศตุรก ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับ
กระเป๋าสัมภาระ  

 
  **ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง ตัง้แต ่25 ธันวาคม 62 เป็นตน้ไป** 
16.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับูล ประเทศตุรก ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับ
กระเป๋าสัมภาระ  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก เมอืงอสิตันบลูพกัที ่GONEN YENIBOSNA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาว

ตรุก ี
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่2 อสิตนับูล – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย – เมอืงไอยว์าลกิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

จากนั้นเดนิทางสู่ ชานคัคาเล่ (Canakkale)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองชานัคคาเล่เป็นเมืองศูนย์กลางการคา้ 
และชุมทางการเดนิรถ ทัง้ยังเป็นที่ขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 ชานัคคาเลเป็นที่ตัง้ของสมรภมูริบ

กัลลโิปล ีเมือ่ฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืเขา้ไปยังช่องแคบดารด์ะเนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงคราม  
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนั้นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ที่มีชื่อเสยีงมาแต่ในอดีต สรา้งขึน้เมื่อ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดีตผูค้นส่วนใหญ่คดิว่าเป็น
นยิายที่แตง่ขึน้และน ามาสรา้งเป็นภาพยนตร์ แตใ่นศตวรรษที่ 19 ไดม้ีการขุดคน้และพบซากเมอืงโบราณทีเ่ป็นเมืองทรอยในอดตี

ว่ามีอยู่จรงิ ตัง้อยู่บนฝ่ังทะเลใกล ้ๆ  ปากช่องแคบดารด์ะเนลส์ที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน ตุรกีจงึไดส้รา้งมา้ไมจ้ าลองเพื่อ
ดงึดูดนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกที่หลงไหลในมหากาพย์อีเลียต น าท่าน  ถ่ายรูปกบัม ้า ไม ้ตามต านาน จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงไอยว์าลกิ 
 
 
 
 
 
 
 



 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  
         
   พักที ่HALIC PARK หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิล้คาร)์ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– เมอืงปามุคคาเล ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

จากนั้นเดนิทางสู่เมือง เพอรก์ามมั (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
ศูนย์กลางอารยธรรมเฮโลนิสตกิในแถบเมดเิตอร์เรเนียน ทัง้ดา้นวัฒนธรรม การคา้ขาย และการแพทย ์ น่ังเคเบิล้คาร์ ชม 
วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  ซึง่เป็นที่ขนานนามถงึประหนึ่งดั่งดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็นบรเิวณวหิารเทพ
เจา้ซุส หรือเซอุส ปัจจุบันนี้เหลอืแต่สว่นฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์พอร์กามัมที่กรุงเบอร์ลนิ 

ประเทศเยอรมัน วหิารทราจัน ทีเ่หลอืบรเิวณของซุม้ประตเูอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอรก์ามัม โรงละครยุคโบราณทีชั่นทีส่ดุใน
โลก สรา้งปีที ่3 กอ่นครสิตกาล จุคนไดถ้งึ 10,000 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
เดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ึ(Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองท่าใน
อดีต เป็นจุดส่งถ่ายสนิคา้ที่ส าคัญของพ่อคา้วานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต ้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอเฟซุส 
(Ephesus Ancient City)  เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึง่
อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที่ 6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซยี
และกษัตรยิอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซุส ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัด

ของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้งอาบน ้า

แบบโรมันโบราณ Roman Bath ที่ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ หอ้งสมุดโบราณที่มีวธิีการ
เก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทุีกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มาร ี(House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีอาศัยอยู่กระทั่ง
สิน้พระชนม ์การคน้พบสถานที ่แห่งนี้ค ่อนขา้งปาฏิหาริย ์ทีเด ียว โดยเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774 - 1824 แม่ชีชาว
เยอรมันชือ่แอนน์ แคเทอรนี เอเมอรชิ เกดินมิติเห็นภาพบา้นพระแม่มาร ีจงึเขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือย่างละเอยีด

ราวกับเห็นดว้ยตาตัวเอง นับจากนัน้หลายปีมีการพยายามคน้หาบา้นแห่งนี้โดยอา้งองิตามค าบอกของเอเมอรชิ จนกระท่ัง
คน้พบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบันทีน่ี่กลายเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิเ์พื่อการสักการะของทัง้ชาวมุสลมิและครสิเตยีน โดยวันที ่15 สงิหาคม 
ทุกปีจะมพีธิสีวดมนตเ์พือ่ระลกึถงึวันทีพ่ระเยซนู าพระแม่มารขี ึน้สูส่วรรค ์  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
จากนั้นไปชมโรงงานผลติเครือ่งหนงั  ตุรกเีป็นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดบิใหก้ับแบรนดไ์ฮเอนด์ทางฝ่ังยุโรปอีกดว้ย 
อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง ค าว่าปามุคคาเล่ในภาษาตุรกีแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน ้าตกหนิปูนสีขาวที่เกดิจากธารน ้าใตด้นิที่มีอุณหภูมิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่มแีร่หนิปูนแคลเซยีมออกไซด ์ผสมอยู่ในปรมิาณที่สูงมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา เกดิเป็น
ประตมิากรรมธรรมชาตอิันสวยงามและแปลกตาโดนเดน่เป็นเอกลักษณ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  
 
พักที ่PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่4 
เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปุยฝ้าย  - เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – 

เมอืงคปัปาโดเกยี – ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี (Hierapolis) ตามต านานกล่าวว่าสรา้งขึน้ในราว 190  ปีก่อนครสิตกาล ใกล ้ๆ  กับธาร

น ้าแร่รอ้น ตน้ธารแหง่ปามุคคาเล (ในปัจจุบัน) เฮยีราโพลสิเป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์ศนูยก์ลางทางศาสนา ปัจจุบันนี้แมจ้ะเหลอืเพยีง
ซาก แตย่ังคงมีเสน่ห ์และเดนิทางสู ่ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีจุดเด่นที่หนา้ผาสขีาวขุ่นหนา้ตาเหมอืนธารน ้าแข็ง
ขัน้บันได เกดิจากน ้าแร่รอ้นที่มีส่วนผสมของแคลเซยีมออกไซดผ์ุดขึน้จากใตด้นิ ตกตะกอนเป็นหนิปูนห่มเนินเขาทัง้ลูกมา
นับพันปีจนกลายเป็นชัน้หนิลดหลั่นเหมือนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ชาตใินปีค.ศ. 1988 

 
 

 
 
 

   
 



 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) ระยะทางประมาณ 240 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชั่วโมง อดตีเมือง
หลวงของอาณาจักร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมภิาคแถบนี้ ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับ ทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตรุก ีท่านจะไดช้มวถิีชวีติตาม

ชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลับกับภเูขา 
จากนัน้น าท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum)  ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รู
บ ีซึง่เชือ่กันว่าชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูชั้กชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถือ
ศาสนาอสิลาม เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธโิดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่  สว่นหนึง่ของ
พิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี่อาจารย์ทางปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคย์โคบาท

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิและยังเป็นสุสานส าหรับผูต้ดิตาม 
สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย  

 

น าท่านเดนิสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง 
หนึ่งในมรดกโลกทีป่ระกาศโดยองคก์ารยูเนสโกเมือ่ปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่าพศิวงทุกภาพที่ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่
เชื่อว่านี่คอืฝีมือของธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบดิขึน้เมื่อราวๆ 2 ลา้นปีที่ผ่านมา ก็มีลาวาและเถา้ถ่านพวยพุ่ง

ออกมาเป็นจ านวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดนิเดมิหนาขึน้ร่วม 150 เมตร กลายเป็นชัน้ดนิใหม่ กว่าจะเป็นริว้คลืน่ หนิเป็น
ลอนสวยงาม หนิเป็นแท่ง ปลอ่งไฟ กรวย หนิรูปเห็ด รูปเจดยี ์ก็ตอ้งถูกทัง้กัดกร่อนจากลม ฝน หิมะ และสายน ้ามานับลา้นปี 

ซึง่ท่านจะเริม่มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมือ่เริม่เขา้สูค่ัปปาโดเกยี 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10)  
 
จากนัน้ชม การแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ระบ าหนา้ทอ้งเป็นความบันเทงิเรงิใจที่ตกทอดมาตัง้แต่ยุคโบราณ
หลายพันปี เป็นการเตน้ที่โยกยา้ยเรือนกาย เอว สะโพก และบังคับกลา้มเนื้อหนา้ทอ้งอย่างพลิว้ไหว ดว้ยชุดสุดหวาบหววิ 

นักเตน้ก็มีความช านาญและประสบการณ์อย่างมาก ถือเป็นศาสตร์และศลิปะอย่างหนึ่งของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดเิตอร์เร
เนียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 

พักที ่UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี***ในกรณีที่

โรงแรมสไตลถ์ ้าเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการจัดโรงแรมระดับเทยีบเท่าให ้โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 
 

วนัที ่5 
โปรแกรมพเิศษ ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ – นครใตด้นิคารต์คั  

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่– กรุงองัการา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

 

โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์  

 ขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

ส าหรับท่านใดทีส่นใจ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ประมาณ 210 USD ตอ่ท่าน ใชเ้วลาอยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ช่ัวโมง โดย

บรษัิทบอลลนูจะมที าประกันภัยใหท่้าน บรษัิทประกนัภัยทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลมุกรณีขึน้บอลลนู 

*การขึน้บอลลูนน ัน้เพือ่ความปลอดภยัจะตอ้งเช็คสภาพภูมอิากาศวนัตอ่วนั* 

  

 น ัง่รถจิบ๊ชมความงามภาคพืน้ดนิเมอืงคปัปาโดเกยี  
ส าหรับท่านใดทีส่นใจ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ประมาณ 80 USD ตอ่ท่าน ใชเ้วลาผจญภัยบนรถจิ๊บประมาณ 1ช่ัวโมง 

 

เวลาประมาณ 05.00 น. จะมเีจา้หนา้ทีแ่ละรถทอ้งถิน่มารบัท่านทีบ่รเิวณลอ็บบีข้องโรงแรม เพือ่ออกชมความงดงามของ
เมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก 

 

เนือ่งดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

(กรุณาเช็คราคาอกีคร ัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นช าระเงนิ) 

 



 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่  นครใตด้นิคารต์คั (Cardak Underground City)  ซึง่เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิใน
ยามสงครามในอดตี เมอืงใตด้นิแหง่นี้มคีรบทัง้หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งน ้า หอ้งอาหาร ฯลฯ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ (Goreme Open Air 
Museum) ที่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต์ที่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา 
โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนา
ครสิตอ์กีดว้ย อสิระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ที่เกดิจากการขุดเขา้ไปในหนิ

ภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
 
น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม ชมวธิกีารทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคา้ที่มชีือ่เสยีงของประเทศตุรก ีใหท่้านไดอ้สิระ
เลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้ ชมโรงงานเซรามคิ และโรงงานจวิเวอรร์ี ่ 
อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ กรุงองัการ่า (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรก ีตัง้อยู่บนฝ่ังทวปีเอเชยี ชาวตุรกจีะเรียกดนิแดนฝ่ังเอเชยีว่าอนาโตเลยี และอังการ่า
เป็นเมอืงใหญ่อันดับสองรองจากอสีตันบลู  
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13)  
 
พักที ่ALTINEL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่6 เมอืงอสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14) 



 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 
ชัว่โมง มหานครสองทวปี เมอืงส าคัญทีส่ดุของประเทศตรุก ีมตี านานการสรา้งเมืองมาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซัส 
(Byzas) ผูน้ าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของเทพพยากรณ์ทีว่หิารเดลฟีในกรีซ ตดิกับช่องแคบบอสปอรัส เดมิชือ่
ว่า ไบเซนทอิุม (Byzantium) มีถงึสมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชัยภูมอิันเหมาะสมเพื่อสรา้งกรุงโรม

ใหม่ทรงเลอืกเมอืงนี้ มกีารก่อก าแพงเมอืงลอ้มรอบภเูขา 7 ลูกใหเ้หมอืนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนี้ใหม่ขึน้ว่า คอนสแตนติ
โนเปิล (Constantinople) เมือ่วันที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ.779 มปีระชากรมากเกอืบ 1 ลา้นคน 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) 
 
น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุ เมซดิ (Abdul Mecit ) ใน
ปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร 

ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป จดุเดน่ของวังแหง่นีค้อืมกีารประดับตกแตง่ดว้ยความ
ประณีตวจิติรตระการตามทัีง้เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน และรปูเขยีน รปูถ่ายตา่งๆ ทีม่ชีือ่เสยีงมาก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสสัีน ตลาดนี้จะขายเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนัน้ก็มี
สนิคา้อืน่  ๆและราคาดูเหมือนจะย่อมเยาว ์นอกจากเครื่องเทศแลว้ ก็ยังจะมี เซรามกิ จาน ชาม ถว้ยชา แจกัน โถ เครื่องดนตรี
พืน้เมอืง โคมไฟ เครือ่งดูดบารากู ่ทองค า เครื่องเงนิ เครือ่งประดับต่างๆ ของทีร่ะลกึพวกพวงกญุแจ กระเบือ้งเพนทต์ดิผนัง 
ของกนิเล่นอย่างชา กาแฟ ถ่ัวแมคคาดาเมีย พติาชโิอ ขนมหวานตรุกอีย่างเตอรก์สิดไีลท ์ตาปีศาจ เครือ่งรางสดุฮติ ฯลฯ 

 
น าท่าน ล่องเร ือช่องแคบบอสฟอรสั  (Bosphorus Cruise)  เพล ิด เพล ินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ัง
ยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน โรงแรมเคมปินสกี้อันเล ิศหรู ตรงกันขา้มฝ่ังเอเชียจะเป็นย่าน
เรียกว่า เฟต ิอาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรียงรายไปดว้ยเรือนไมฤ้ดรูอ้น และสถานทูตต่างชาตใินยุคออตโตมัน ผ่านไปใตส้ะพาน
บอสฟอรัสฝ่ังยุโรปเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่สีสัีน ทัง้หอศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดับ จากนัน้เรอืจะลอ่งสูย่่านชานเมอืงทีส่งบและมี

เสน่หแ์บบโบราณ เมื่อเรือลอดใตส้ะพานลอดช่องแคบแห่งที่สอง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตัวเมืองจะแผ่วลง เหลอืแต่เสยีง
หวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน ้ามันของรัสเซยีและโรมาเนียที่แลน่เขา้ออกชอ่งแคบบอสฟอรัส

และดารด์ะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีร่ัสเซยีถือเอาช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลังบา้นของตน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (16)  
 
พักที ่GONEN YENIBOSNA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่7 สุเหรา่สนี า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย – ทา่อากาศอสิตนับูล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (17) 

น าท่านชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นอะหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงคจ์ะสรา้งมัสยดิของ
จักรวรรดไิบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสเุหร่านี้สรา้งใกลก้ับโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แตอ่ยา่งไรก็ตามโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถท์ีม่ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในตรุก ี*กรุณาแตง่กายสภุาพ สภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไหลไ่วส้ าหรับใชค้ลมุศรีษะระหวา่งเทีย่วชมสเุหร่าสี

น ้าเงนิ 
 

 
 
น าท่านชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสรา้งจากสมัยกรีกซึง่ใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขันขับรถศึก 
(Chariot Racing) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝรั่งเศสดว้ย หมายถงึ การแขง่ขันมา้ใจกลาง
เมอืงมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) ปัจจุบันเหลอืแตซ่ากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิล

ในอดตี ปัจจุบันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) เสาตน้ที ่2 คอื เสางู เป็นรูป
สลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ ศตวรรษที ่4 ปัจจุบันเหลอืเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้
สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose)  

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางที่สรา้งมายาวนานเกอืบ 1,500 ปี 

จักรพรรดจิัสตเินียน แหง่อาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาใหส้องสถาปนิกแห่งยุคท าการบูรณะโบสถ์หลังเก่า โดย
ออกแบบและปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่อลังการอย่างทีไ่ม่เคยมใีครท ามาก่อนในโลก งบประมาณไม่อัน้ เซนตโ์ซเฟียด ารงสถานะเป็น

โบสถค์รสิตม์ากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถงึจุดเปลีย่นเมื่อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนตโินเปิลถูกตแีตกโดยสุลต่าน
เมหเ์มตที่ 2 และยดึเมืองหลวงแห่งไบแซนไทน์ได ้ก็ทรงเสด็จไปยังเซนตโ์ซเฟียเพื่อท าการละหมาด พรอ้มทัง้บัญชาใหเ้ปลี่ยน
สถานะจากโบสถค์รสิตเ์ป็นมัดยดิของชาวมุสลมิ โดยใหฉ้าบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหห้มด  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (18) 
 



 

สมควรแกเ่วลาน าท่านสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรุงเทพมหานคร 

 
17.55 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TK58 สายการบิน Turkish Airlines บริการ
อาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
**ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง ตัง้แต่ 25 ธันวาคม 62 เป็นตน้ไป** 

18.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TK58 สายการบิน Turkish Airlines บริการ
อาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัที ่8 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

 
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

 
**ส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง ตัง้แต่ 25 ธันวาคม 62 เป็นตน้ไป** 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

 
 
 

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

หมายเหตุ :  

รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั ภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 80 USD ตลอดทรปิ 

  
กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

• คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

• คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

• คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 



 

• คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถท่านละ 80 USD ตลอดทรปิ 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระคา่มัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วนั 

• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

• กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า
ทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
ขอ้ควรทราบกอ่นเดนิทางไปทอ่งเทีย่วตุรก ี

• อาหารส าหรับทัวรทุ์กมือ้จะเป็นอาหารทอ้งถิน่ ดังนัน้อาจจะไม่ถูกปากส าหรับคนไทยทีท่านอาหารรสจัดจา้น แต่
หัวหนา้ทัวรจ์ะเตรยีมน ้าพรกิน ้าจิม้ไปบรกิารท่าน 

• มาตราฐานโรงแรมทีต่รุกนัีน้อาจจะแตกตา่งกับมาตราฐานของระดับสากล โรงแรมระดับทีท่างบรษัิทใชก้็ไดร้ับ
รองมาตราฐานจากหนว่ยงานการท่องเทีย่วของตรุกแีลว้  

• ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพัก 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง หากท่านตอ้งการความ
สะดวกสบาย ทางบรษัิทแนะน าใหท่้านจองหอ้งพัก แบบ 1 Twin และ 1 Single หากมกีารจอง 3 ท่าน และรี

เควสเป็น 3 เตยีง ทางบรษัิทตอ้งขออภัยหากไม่สามารถจัดหาใหท่้านได ้
 
 

หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 25 คนขึน้ไป 
• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

• ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย 
หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสัิย เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสัิย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้  เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 


