
 
 
 
 

BHT9220753 ทัวร์ตุรก ีGüZEL TüRKIYE 9วัน 6คนื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TTK04 GüZEL TüRKIYE 9วนั 6คนื 
อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี  ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย 

พักโรงแรม 4 ดาวของตุรเคีย / พักโรงแรมสไตล์ถ า้ 2 คืน / ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 

เยือนดินแดน 2 ทวีป มรดกแห่งอารยธรรม 
ถ่ายภาพเช็คอิน! ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าสีน ้าเงิน ปราสาทปุยฝ้าย 

เที่ยวชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินชาดัค 
พระราชวังทอปกาปี บ้านพระแม่มารี สุลต่านฮานี และ สถานที่ช้อปปิ้ งอีกมากมาย 

พิเศษ! ล่องเรือชมความสวยงามช่องแคบ 2 ทวีป “ช่องแคบบอสฟอรัส” 
Optional Tour!  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 

 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

เด็ก 3-11 ปี  
ไม่เสริมเตยีง (บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

09-17 พฤศจิกายน 2565 39,888 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 9,800 บาท) 

35,388 8,500 25 
 

** ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า ** 

 

 FLIGHT:  
 DEPARTURE:    TK065    BKK - IST  22.55 - 05.45  
 RETURN     :       TK064    IST-BKK 20.55 - 10.10  
 
 
20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน 

TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บรษัิทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนข้ึน
เครื่อง  

22.55 น. น าท่านเดนิทางออกสู่ เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุเคยี โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที ่TK065 
 
 
05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบล ูประเทศตุรเคีย น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
เช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) เป็นเมืองท่าส าคัญที่มีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชียเช่นเดียวกับอิส

ตันบูล เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัตศิาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 1 เพราะชานัคคาเล่นี้ทหารสัมพันธมิตรได้ยกพล
ข้ึนบกและท าการรบในสงครามกาลิโปลีหรือกัลป์ลิโปลี โดยทุกๆปีจะมีการจัดงานร าลึกให้กับผู้เสียชีวิตในวัน ANZAC 
DAY ทุกวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) 

09 พ.ย. 65  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ - ท่าอากาศยานอิสตนับลู  

10 พ.ย. 65  เมืองชานัคคาเล่ – เมืองทรอย – ม้าไม้เมอืงทรอย                                                     อาหาร เที่ยง,เย็น 
 
   



 น าทุกท่านเดินทางไปเช็คอินแลนด์มาร์คส าคัญ ม้าไม้เมือง
ทรอย (Troy) หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นม้าขนาด
ใหญ่ที่ท ามาจากไม้ในประเทศตุรเคีย ซ่ึงมีช่ือเสียงมาจาก
ภาพยนตร์ Troy เป็นม้าไม้ที่โดง่ดังทีสุ่ด ม้าไม้เมืองทรอยนี้
เกิดข้ึนจากอุบายของโอดิสเซียส ในการท าสงครามบุกเข้า
เมืองทรอย เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพของชาวกรีก 
และกองทัพของชาวทรอย หรือชาวโทรจันที่มีป้อมปราการ
แข็งแรง หลังจากที่รบยืดเย้ือมานานกว่า 10 ปีแล้ว ในที่สุด
กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยให้ได้ โดยการ
ออกอุบายสร้างม้าไม้จ าลอง หรือที่เรียกกันว่า ม้าไม้เมือง
ทรอยข้ึนมา แล้วลากไปวางไว้หน้าก าแพงเมืองทรอย เพ่ือให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้ว
เข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างข้ึนมาเพ่ือบูชาเทพเจ้า และถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลอง
ชัยชนะ พอตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ได้ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นอันส าเร็จ 

 เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 
ที่พัก : MUSHO HOTEL  4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง 

  
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เป็นท่าเรือ
ธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลหลังจากที่ตกเป็น
อาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้
เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันที่ 
2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพง
เมืองที่พักส าหรับกองคาราวาน เพ่ือให้คูซาดาสึเป็นเมือง
ท่าที่เหมาะในการท าการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ 
และ คูซาดาสึเพ่ิงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อปี ค.ศ.
1980 จากนั้นพาท่านเข้าชม เมืองโบราณเอฟฟซุิส City 
of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟซุิส 
คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 
Hadrian จากนั้นพาท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา
อาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ แอนนา แคเธอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสืออย่างละเอียดราว
กับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี ้จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระ
แม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐช้ันเดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้
เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้านมก๊ีอกน า้สามก๊อกที่เช่ือวา่เป็นก๊อกน ้าทีม่ีความศักดิ์สิทธ์ิ แทนความเช่ือใน
เรื่อง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่า หากต้องการให้ส่ิงที่
ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) 
พาทุกท่าน ช้อปปิ้ งที่ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรเคียเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิต
เส้ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตาม
อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamuk kale) เมืองแห่งสปา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีบ่อน ้าพุร้อน
ธรรมชาติที่มีช่ือเสียงมาก ค าว่า “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรเคีย หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่
เกิดข้ึนจาการธารน ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 
ที่พัก : TRIPOLIS  HOTEL 4* หรอืโรงแรมระดบัใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง 

 

11 พ.ย. 65  เมืองคูซาดาซี – เมอืงโบราณเอฟฟซุิส – บ้านพระแมม่ารี–ช้อปปิ้ ง ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคณุภาพสูง-เมอืงปามุคคาเล
                                                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
  

12 พ.ย. 65 เมืองปามคุคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล – ช้อปปิ้ ง ร้านเส้ือผ้าและวตัถุส่ิงทอ –  
เมืองคอนย่า – สุลต่านฮานี - เมอืงคัปปาโดเกีย                                                                               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 



 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) 
 น าท่ าน เดิ นทาง สู่  เมื อง โบราณเฮี ยรา โพลิส 

(Hierapolis) นครโบราณเฮียราโพลิสหมายความว่า 
เมืองแห่งความศักสิทธ์ิ เมืองนี้มีอายุกว่า 2,200 ปี 
ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม ถูก
สร้างข้ึนตั้งแต่ประมาณ 133 ปีก่อนคริสตกาล ใน
สมัยกษัติย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน 
โดยตั้งอยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล มีพ้ืนที่ยาว 
2,700 เมตร กว้าง 600 เมตร สูง 160เมตร  บริเวณ
ทางเข้าจะพบกับหลุมศ  พจ านวนมาก พ้ืนที่ตรงนี้
เรียกว่า เนโครโพลิส (Necropolis) เป็นหลุมศพของ
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล ใ นสมั ย โ บร าณ  แ ล ะ ภ า ย ใน ยั งมี
โบราณสถานมากมาย เช่น สระน ้าโบราณ มีน ้าใสสีฟา้อมเขียว สามารถมองเห็นซากโบราณที่จมอยู่ใต้น ้าได้ โรงละคร
ขนาดใหญ่ ในอดีตใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันและจัดงานเทศกาลส าคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์เฮียราโพลิส (Hierapolis 
Mesuem) อาคารที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปจัจุบัน เคยเป็นโรงอาบน ้ากลางแจ้งซ่ึงเป็นโรงอาบน ้าที่ใหญ่ที่สุดของเมือง 
ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแตป่ี ค.ศ.1984 ส่วนภายในพิพิธภัณฑน์อกจากจะมผีลงานของเฮยีราโพลิสแลว้ยังมีผลงาน
จากเมืองอื่นๆอีกมากมายอีกด้วย จากนั้นพาท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น าท่าน
ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน า้ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้าง
จากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ 
น ้าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติใน
การรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสัสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน า้พุ
ร้อนสามารถรักษาโรคได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้ งที่ ร้านเส้ือผ้าและวัตถุส่ิงทอ โดยเส้ือผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ท าจากผ้าถัก มีตั้งแต่เส้ือยืดแขนส้ัน 
แขนยาว เส้ือสเวตเตอร์ เส้ือฮู้ด คาร์ดิแกน เส้ือโปโล เส้ือ เส้ือก๊ัก ชุดวิ่ง กางเกง กางเกงขาส้ัน และชุดนอน อิสระให้
ท่านได้เลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เป็นเมืองทีน่ยิม
ใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดตีเคยเปน็เมอืงหลวงของ
อาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาว
เติร์กในตุรเคีย หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น ้า
ของประเทศ แวะถ่ายภาพกับประตูหินอ่อนด้านหน้า Sultan 
Han Caravanserai หรือที่รู้จักกันในช่ือ สุลต่านฮานี เป็นที่
พักกองคาราวานในอดีต ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้าง
โดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท า
ด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วน
บริเวณอื่นในอดีตใช้เป็นครัว ห้องน ้า และห้องนอน 
 



 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มี
ลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก 

เย็น          รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) 
ที่พัก : BEZIRHANE CAVE HOTEL 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง 
เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละช้ันไม่มี
ลิฟต์ ต้องยกกระเป๋าข้ึนบันได ด้วยสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะกับการลาก
กระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน าให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็ก 1-2 ใบส าหรับ
พักแรม 2 คืนและชุดส าหรับวันรุ่งข้ึนกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไว้
บนรถทัวร์ได้ แต่รบกวนส ารวจส่ิงของมีค่าในกระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถ้า
เกิดของสูญหายทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบส่ิงของของลูกค้า
ใดๆทั้งส้ิน / กรณีโรงแรมสไตล์ถ ้าจ านวนห้องไม่เพียงพอ หรือติด
เทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน  
 
 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 9) 
 น าท่านออกเดินทางจากนั้นพาทุกท่านชม นครใต้ดินชาดัค Cardak Underground City ภูเขาหินที่ถูกเปลี่ยนเป็น

เมืองใต้ดิน มี facilities ครบ มีการแบ่งซอยห้องแบบบ้านในปัจจุบัน ห้องครัว ห้องนอน ห้องส่วนกลางไว้ท ากิจกรรม 
หรือพ้ืนที่ส าหรับจอดสัตว์เลี้ยง ส่วนเหตุที่เขาต้องสร้างเมืองใต้ดิน เพ่ือใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการ
รุกรานของข้าศึกในสมัยท าสงคราม ใช้อยู่อาศัยกันนานเป็นเดือน มีทางหนีฉุกเฉิน และระบบระบายอากาศอันยอด
เย่ียม สามารถเข้าไปทีเดียว 10 คนก็ยังรู้สึกหายใจได้โล่ง นับเป็นส่ิงมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์ในยุคอดีต 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10) 
จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปปิ้ งที่ ร้านเครื่องปั้ นดินเผา ของเรา ช้ินงานแฮนด์เมดทีไ่มซ่ ้าใคร มีไม่ก่ีช้ิน และมีเอกลักษณ์เป็น
ของตัวเองในแต่ละผลงาน เหมาะส าหรับท่านทีช่อบสะสมส่ิงของเหล่านี้ มีตั้งแต่ ถ้วย ชาม จาน แจกัน โคมไฟ รวมไป
ถึงของแต่งบ้านมากมาย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) 
พิเศษ!!! น าท่านชม ระบ าหน้าท้องตรุเคีย (Belly Dance) เป็นการ
เต้นร าที่เช่ือกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 6,000 ปี 
ในดินแดนแถบทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระ
แม่ผู้เป็นแหล่งที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเก่ียวพันกับความ
อุดมสมบูรณ์ เอื้อให้การคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึง
เป็นการร่ายร าที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก 
ช่วยให้นางร ามีร่างกายแข็งแรง (พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จ ากัด) 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก : BEZIRHANE CAVE HOTEL 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง 
เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละช้ันไม่มี
ลิฟต์ ต้องยกกระเป๋าข้ึนบันได ด้วยสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะกับการลาก
กระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน าให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็ก 1-2 ใบส าหรับ
พักแรม 2 คืนและชุดส าหรับวันรุ่งข้ึนกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไวบ้น
รถทัวร์ได้ แต่รบกวนส ารวจส่ิงของมีค่าในกระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถ้าเกิด
ของสูญหายทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบส่ิงของของลูกค้าใดๆ
ทั้งส้ิน / กรณีโรงแรมสไตล์ถ ้าจ านวนห้องไม่เพียงพอ หรือติด
เทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน  
 
 
 
 

13 พ.ย. 65        เมืองคัปปาโดเกีย – นครใตด้ินชาดคั – ช้อปปิ้ ง ร้านเครื่องปั้ นดนิเผา – ชมระบ าหน้าทอ้งตรุเคีย    
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

            
 
 



 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นกิจกรรมการล่องบอลลูนลมรอ้นที่มช่ืีอเสียง และ
ได้รับการโหวตให้เป็นการล่องบอลลูนลมร้อนที่ดี
ที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่อง การล่องบอลลูนเหนือ
เมืองคัปปาโดเกีย นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพ
อันสวยงามและน่าอัศจรรย์ของ “ดินแดนแห่งปล่อง
ไฟนางฟา้” จากมุมสูง หากมาเที่ยวมาคัปปาโดเชีย
แล้วพลาดการล่องบอลลูนเหนือท้องฟา้ ก็คงไม่ผิด
นักหากจะกล่าวว่าเท่ากับยังมาไม่ถึง ลักษณะที่เป็น
มาตรฐานของการทัวร์ล่องบอลลูนที่คัปปาโดเชีย
โดยทั่วไปคือ มีบริการรถตู้รับ – ส่งที่โรงแรม ตั้งแต่
เวลาประมาณตี 4 หรือตี 5 ไปยังจุดปล่อยตัวบอลลนู 
ซ่ึงที่จุดปล่อยบอลลูนนั้นจะมีอาหารเช้าง่ายๆ อาทิ กาแฟ ขนมปังไว้บริการ หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จพอถึง
เวลาประมาณ 6 โมงก็ได้เวลาข้ึนบอลลูน การล่องบอลลูนนั้นใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าข้ึนบอลลูน 1 
ท่าน ราคาประมาณ 290  USD ) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไป
ตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ
เก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศนท์ี่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ Jeep Safari tour ระยะเวลาประมาณ 20 นาที 1 ท่าน 
ราคาประมาณ 80 USD) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณแคปพาโดเชีย
ในตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรเคีย โดยมีประชากรประมาณ 2,000 คน เกอเรแมเดิมช่ือ Korama, 
Matiana, Maccan หรือ Machan และ Avcilar เมื่อหุบเขาเกอเรแมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลก ช่ือเมืองก็ถูกเปลี่ยนมาเป็น "เกอเรแม" เพ่ือความสะดวก พาท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
(Goreme Open Air Museum) เกิดข้ึนจากการขุดเจาะถ ้าหินหลายลูกเพ่ือท าเป็นโบสถ์ส าหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่
นับถือศาสนาคริสต์ในอดีต ปัจจุบันมีบทบาทเปน็พิพิธภัณฑ์แบบเปดิทีแ่สดงเรื่องราวชีวติความเปน็อยู่ของบรรพบรุษุ
ชาวคัปปาโดเชียนได้ดีที่สุด และนอกจากนี้ยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 13) 
 พาทุกท่านแวะ ช้อปปิ้ งที่ ร้านจิวเวอร์รี่ ชมความสวยงามของเพชรและอัญมณีที่หลากหลาย อิสระกับการเลือกซ้ือ

สินค้าเครื่องประดับเพ่ือเป็นของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการา (Ankara) ซ่ึงเป็น
เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย ระหว่างทางแวะชมความสวยงามของทะเลสาบเกลือ (Lake 
Tuz) 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 14) 
ที่พัก : THE ANKARA HOTEL 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 
 
 

 

14 พ.ย. 65 เมืองคัปปาโดเกีย – Optional! ข้ึนบอลลนูชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย-เมอืงเกอเรเม-พิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง
เกอเรเม- ร้านจิวเวอรร์ี่ – เมืองอังการา                            อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 15) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล 

เดิมมีช่ือว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เป็นมืองหลวงของทั้ง จักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิไบแซนไทน์ 
รวมถึง จักรวรรดิออตดตมัน และในปัจจุบันก้ตั้งอยู่ในประเทศตุรเคีย โดยตั้งอยู่บริเวณ ช่องแคบบอสฟอรัส 
(Bosporus Strait) ซ่ึงแยกระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ท าให้เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 
ที่ตั้งอยู่ทั้ง 2 ทวีป  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 16) 
 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า

(Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็น
จุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญย่ิงในการปอ้งกันประเทศตรุเคียอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทวิทศันข้์างทาง
ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นพาทุกท่าน Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ เรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพ้ืนเมืองของตุรคีย ท่าน

สามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 17) 

ที่พัก : GLODEN WAY HOTEL 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 
 
 
 

15 พ.ย. 65 เมืององัการา - เมอืงอิสตันบูล –  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดเครือ่งเทศ               อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 
 



 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 18) 

น าทุกท่านเดินทางเย่ียมชม สุเหร่าสีน ้าเงิน(Blue Mosque) 
สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิทางศาสนาที่มีความสวยงาม (ภายในอาจ
มีการปรับปรุง ท าให้บางช่วงไม่สามารถชมด้านในได้) *
กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้เตรียมผ้าคลุมไว้
ส าหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเที่ยวชม สุเหร่าสีน ้าเงิน* 
ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็
ดซ่ึงคั่นระหว่างมหาวิหารโซเฟีย Hagia Sophia ใช้เป็น
สนามแข่งม้าและแข่งรถศึก(Chariot Racing) สุเหร่าเซนต์
โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์
ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น
สุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์)  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 19) 
 พาท่านแวะ  ช้อปปิ้ งที่ ร้านพรม ส าหรับผู้หลงใหลและรักใน

ศิลปะโบราณแห่งพรมเปอร์เซีย ด้วยคอลเลคช่ันพรมที่
หลากหลายทั้งแบบทอมือ และทอเครื่องจักรที่สามารถท า
ให้บ้านลูกค้ามีส่ิงแวดล้อมที่ดีโดยพิมพ์ที่คมชัดสวยงาม  
อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าเพ่ือเป็นของที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัย จากนั้นพาท่านถ่ายภาพกับ พระราชวังทอปกาปี 
(Topkapi Palace) อดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่ง
ราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บ มหาสมบัติอันล ้าค่า (ปิด
เข้าชมวันอังคาร)  

18.20         ท่าอากาศยานอิสตนับลู ประเทศตรุเคีย เพ่ือเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
20.55 เดินทางกลบักรงุเทพฯโดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที่ TK064 
 
 
10.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 

********************************* 
 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, การจราจร หรือ
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยทางผู้จัดจะปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของท่านเปน็

หลัก เพ่ือให้ท่านทอ่งเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ดร้ับวัคซีนครบถ้วน

มาแลว้  
 
 

16 พ.ย. 65 เมืองอิสตนับลู – สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮปิโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟยี - ช้อปปิ้ ง ร้านพรม – พระราชวังทอปกาปี –  
ท่าอากาศยานอิสตันบลู                                                                                                                             อาหาร เช้า,เที่ยง 

 
 
 

17 พ.ย. 65 ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ   
 
 



► เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศตุรเคีย 
ข้อบังคบัในการเดินทางเข้าประเทศตรุเคียได้ถูกยกเลิก ไม่จ าเปน็ตอ้งกักตัว หรอื แสดงหลักฐานการได้รบัวคัซีน หรอื ลงทะเบียน
การเดนิทางล่วงหน้า  
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง มี ดังนี ้
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
 

► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ไดร้ับวัคซีน หรือไดร้บัวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน
เดินทางมาถึงประเทศไทย 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบรกิารเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 



 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง 
เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัย
เดินทางนี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยวท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 
Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินและได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 EUR หรือ ประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศกับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การ
ท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
 


