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- พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ท ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 
- มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) 
- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณท ีม่กีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีม ืองหนึง่ 
- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ท ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก 
- เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมนัโบราณท ีส่รา้งล้อมรอบบร ิเวณท ีเ่ป็นนํา้พุเกลือแร่รอ้น 
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํา้พุเกลือแร่รอ้นน ี ้ เกดิทศันยีภาพของนํา้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆหลายช ัน้ 
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วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ สนามบนิกรงุเคยีฟ – สนามบนิอสิตนับลู – อสิตนับลู         
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Ukraine International Airlines พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

11.25น. ออกเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ กรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เที่ยวบนิที่ PS272  (มีบริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่องบนิ) 

18.30น. เด ินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลีย่น
เครือ่ง) 

19.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต  ิอิสตนับูล ประเทศตุรก  ีโดยสายการบนิ 
Ukraine International Airlines เที่ยวบนิที่ PS715  (มีบริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่องบนิ) 

21.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล ประเทศตุรก ี (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า
เมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

พักที ่ GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 Star**** หรือเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่ อสิตนับลู-สเุหรา่สนํี้าเงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ- สไปซบ์าซาร ์-
เมอืงชานคัคาเล ่  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้ น นํ าทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ ้าเง ิน (BLUE MOSQUE) หรือ  SULTAN AHMET 
MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมัน
และไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับ
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามดัง้เดมิ ถอืว่าเป็นมัสยดิทีใ่หญท่ีส่ดุในตรุก ี สามารถจคุนไดเ้รือน
แสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตัง้ชือ่ตามสลุตา่น
ผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นั้นเอง 
จากนั้นนําทุกท่านสู่ จตุัรสัสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) 
สนามแข่งมา้ของชาวโรมันจุดศนูย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สรา้งขึ้นในสมัย
จักรพรรด ิ เซปตมิิอุสเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่แสดงกิจกรรมตา่งๆของชาวเมือง ตอ่มาในสมัย
ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดง
ประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยคุกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานทีแ่หง่นี้ 
ใชเ้ป็นทีจ่ัดงานพธิีแตใ่นปัจจบัุนเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มัสยดิสลุตา่นอะหเ์มตซึง่เป็น
ทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส ์ 3 ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอียปิตเ์พือ่ถวายแก่ฟาโรหท์ตุโมซสิที ่ 3 ถกู
นํากลับมาไวท้ีอ่ิสตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทกุทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่
ซึง่ถอืเป็นเขตประวัตศิาสตร์ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1985 พระราชวังทอปกาปึสรา้งขึน้โดยสลุตา่นเมห์เมตที ่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืน้ทีก่วา้ง
ใหญถ่งึ 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จดุทีส่รา้งพระราชวังแห่งนี้ 
สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน 
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ในชว่งทีเ่จริญสงูสดุของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหง่นี้ มีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพาร
อาศัยอยู่รวมกันมากถึงส ีพั่นกว่าคนนําท่านเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรงที่เป็นทีจ่ัดแสดง
ทรัพยส์มบัตขิา้วของเครื่องใชส้ว่นพระองคเ์ครื่องเงินตา่งๆ มากมาย 

เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar)หรือตลาดเครื่องเทศตั ้งอยูใ่กลกั้บ
สะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบลู 
สรา้งขึ้นตั ้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การคา้เยนี คามี สินคา้ที่
จําหน่ายสว่นใหญค่อืเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีถ่ัวคณุภาพดชีนิดตา่งๆ รังผึง้ น้ํามัน
มะกอก ไปจนถงึเส ือ้ผา้เครื่องประดับอีกดว้ย 
จากนั้นนําทา่นสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม. 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเขา้ส ูท่ีพั่ก IDAKALE CANAKKALE HOTEL 4 Star**** หรือระดับใกลเ้คยีง   
 

วนัที3่ เมอืงชานคัคาเล-่มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย-เมอืงเปอรก์ามมั-วหิารเทพอีารเ์ทมสิ
โบราณรา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมอืงคซูาดาซ ี

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านแวะถ่ายรูปเพื่อชม ม้าไม้จําลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) เป็น
สาเหตทุีทํ่าใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไมเ้ป็นสงครามทีส่ําคัญตํานานของกรีกและเป็น
สงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรงุทรอยหลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสบิปีกอง ทัพ
กรีกก็ไดค้ดิแผนการทีจ่ะตีกรุงทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซอ่นตัวอยูใ่นมา้โทรจันแลว้ก็
ทําการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ ้
สงครามและไดถ้อยทัพออกหา่งจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจันก็ตา่งยนิดีว่า
กองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจันเขา้มาในเมืองแลว้ทําการเฉลมิฉลอง
เป็นการใหญเ่มื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกทีซ่อ่นตัวอยูก็่ออกมาจากมา้โทรจัน
แลว้ทําการเปิดประตเูมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยดึเมืองทรอยได ้
กอ่นทีจ่ะทําการเผาเมืองทรอยทิง้ 

เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงคูซาดาซ(ีKUSADASI) (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ3.20 ช่ัวโมง) เป็นเมืองทา่ทีส่ําคัญทางการคา้อีกเมืองหนึ่งของตรุกทีีเ่ป็น 
สถานทีต่ัง้ของโบราณสถานทีส่ําคัญสิง่มหัศจรรยย์คุโบราณ จากนั้นนําทา่นชม วิหารเทพี
อารเ์ทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยย์คุโบราณ ที่
ปัจจบัุนเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง แตก็่ยังสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญใ่นอดตีได แ้ละ
แวะถา่ยรูป โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซคูริสตท์ี่
ออกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปท่ัวดนิแดนอนาโตเลยีหรือประเทศตรุกใีนปัจจบัุน จากนั้นนํา
ทา่นแวะถา่ยรูป มัสยดิอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอยา่งทีด่แีละสําคัญทีส่ดุ นอกจากนี้ มัสยดิแหง่
นี้ ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั ้งข ึ้นบนเนินเขา
ตะวันตกของเขา Ayasuluk ทีม่องเห็นพืน้ทีแ่ละมี harem ขนาดใหญท่ีม่ีสอง naves และ
ประกอบดว้ยลานขนาดใหญ ่จากนั้นนําทา่นซือ้ขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKIST 
DELIGHT) ของฝากขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ี 
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เย็น              รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
พัก GRAN SAHIN KUSADASI HOTEL 4 Star****  หรือระดับใกลเ้คยีง  

 
วนัที4่ เมอืงคซูาดาซ-ีเมอืงโบราณเอฟฟิ ซุส-บา้นพระแมม่าร-ีปามุคคาเล-่ปราสาท

ปยุฝ้ายเมอืงเฮยีราโพลสิ-เมอืงปามคุคาเล 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางชม โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่เป็นโรงงานผลติเครื่องหนังขัน้หลากหลาย ให ้
ทกุทา่นไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสือ้หนังตา่งๆตามอัธยาศัย จากนั้นนําทกุ
ทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณทีม่ีการบํารุงรักษาไว ้
เป็นอยา่งดเีมืองหนึ่ง เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลัก
สรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที ่ 6 กอ่นคริสตก์าล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอร์เซยีและกษัตริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา้ครอบครอง ก็ได ้
สถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผา่น
ใจกลางเมืองเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปี ทีแ่ลว้ ไม่ว่า
จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจผุูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใชง้านไดจ้นถงึ
ปัจจบัุนนี้ นําทา่นชม หอ้งอาบนํา้ แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทียั่งคงเหลือ
ร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี้  หอ้งสมุดโบราณ ทีม่ีวิธีการเก็บรักษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุส ิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิทีม่ีความอ่อนหวาน
และฝีมือประณีต 
นําทา่นชม บา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ย
ทีพ่ระแม่มารีมาอาศัยอยูแ่ละส ิน้พระชนม์ในบา้งหลังนี้ ถกูคน้พบอยา่ปาฏหิาริย ์โดยแม่ชตีา
บอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนาแคเทอรนี เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี 
ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือยา่งละเอียดราวกับเห็นดว้ยตา
ตนเอง เมื่อเธอเสยีชวีิตลง มีคนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 
ปัจจบัุนบา้นพระแม่มารีไดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอิฐชัน้เด ียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี 
ซึง่พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่ 6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อก
น้ําสามก๊อก ที ่มีความเชือ่ว่าเป็นก๊อกน้ําทีม่ีความศักดิส์ทิธิ์แทนความเชือ่ในเรื่อง สขุภาพ 
ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ําเป็น กําแพงอธิษฐาน ซึง่มีความเชือ่ว่าหากตอ้งการ
ใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจริงใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน 
จากนั้นนําท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม สิ่งท่อขึน้ชื่อของประเทศตรุกี เป็นพรมทอ่มือ 
สามารถเลอืกชมเลอืก ซือ้ไดต้ามอัธยาศัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลังจากนั้นนําทกุทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงปามุคคาเล ่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดนิทาง 3 

ช่ัวโมง (189 กิโลเมตร) เมืองที่มี น้ําพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุข ึ้นมาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรักหักพังของเมืองเกา่แกส่มัยกรีกกอ่นทีไ่หลลงสู่หนา้ผา นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย 
ผลจากการไหลของน้ําพุเกลอืแร่รอ้นนี้ ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชั ้นๆ
หลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทาง
น้ําเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมากทา่นจะไดส้ัมผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS 
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เป็น เมืองโรมันโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน้ําพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกันว่ามี
สรรพคณุในการรักษาโรคเมื่อเวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้มืองนี้ เกดิการพังทลายลง
เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ท่ัวไปบางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไรเช่น
โรงละครแอมฟ เธียร์เตอร์ขนาดใหญว่หารอพอลโล สสุานโรมันโบราณเป็นตน้ 

  จากนั้นนําทา่นเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซือ้ของฝากเชน่ ผา้พันคอ ผา้ปทูี่
นอน เส ือ้ผา้เป็นตน้ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติดว้ยคอตตอน100% 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  พัก TRIPOLIS PAMUKKALE HOTEL 4 Star****  หรือระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที5่ เมอืงปามุคคาเล-่เมอืงคอนย่า–พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกยี- 
                ระบําหนา้ทอ้ง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคอนย่า (KONYA) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก 
ระยะทาง 387 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทกุทา่นสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชใน

ศาสนาอิสลามทําสมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเส ียงขลุย่ ส่วนหนึ่งของ
พพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รูมี่ อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานัก
แหง่สลุตา่นอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส 
ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิ และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตามสานุศษิย ์บดิา และบตุร 
ของเมฟลาน่าดว้ย จากนั้นเดนิทางสู ่เม ืองคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) ระยะทาง 
215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรปู 
CARAVANSARAI ทีพั่กของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพั่กแรมของกอง
คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริ์กสมัยออตโตมัน 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทา่นชมการแสดงพืน้เมือง “ระบําหนา้ท้อง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้รํา
ทีเ่กา่แกอ่ยา่งหนึ่งเกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอียปิต ์ และเมดเิตอร์เร
เนียนนักประวัตศิาสตร์เชือ่กันว่าชนเผา่ยิปซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่สําคัญที่ไดอ้นุรักษ์ระบําหนา้
ทอ้งใหม้ีมาจนถงึปัจจบัุน และการเดนิทางของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลายมี
การพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเดน่ สวยงามจนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตรุกใีน
ปัจจบัุน(บริการเครื่องดืม่ฟรีตลอดการแสดง) 

  พัก STONE CONCEPT CAPPADOCIA HOTEL 4 Star**** หรือระดับใกลเ้คยีง 
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วนัที6่ คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-เมอืงเกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-หบุเขาอซุซิาร ์     
                เมอืงองัการา่ 

 ** สําหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนู ชมความงามของเมืองคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.30 น.เพือ่ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได ย้าก 
ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช่ัวโมง **(คา่ขึน้บอลลนู ไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร์ประมาณ 
240-250 USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนั้นนําทกุทา่นสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก

องค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตด้ ินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์
เชือ่มตอ่ถงึกันเป็นสถานทีท่ีผ่ ูนั้บถอืศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทีต่อ้งการทําลายรา้ง
พวกนับถอืศาสนาคริสตเ์มืองใตด้นิทีม่ีขนาดใหญแ่ตล่ะชัน้มีความกวา้งและสงูขนาดเทา่เรา
ยนืได ้ทําเป็นหอ้ง ๆ มีทัง้หอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชมุ มีบอ่น้ํา
และระบบระบายอากาศทีด่ ี แตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูล่ ึกและทางเดนิบางช่วง
คอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทกุทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เมอืงเกอเรเม (GOREME MUSEUM) ซึง่

ยเูนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกพิพธิภัณฑ์กลางแจง้ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสต์
ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวคริสตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถา้เ ป็น
จํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธิอื่นที่ไม่เ ห็น
ดว้ยกับศาสนาคริสต ์

 จากนั้นนําทา่นชม หุบเขาอุซซิาร ์ (UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาด
ใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือ
มนุษยไ์ปเกอืบท่ัวทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองด ีๆ จะรูว้่าอุซซิาร์ คอื บริเวณ
ที่ส ูงที่ส ุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดตีอุซิซาร์ก็มีไวทํ้าหนา้ที่เป็นป้อมปราการที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมีภัยอีกดว้ยจากนั้นนําท่านแวะ ชม
โรงงานจวิเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลึกจากนั้น
เดนิทางสู ่เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตรุก ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
4 ช่ัวโมง ระหว่างทางนําทา่นไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลอื (SALT LAKE) จากนั้นนําทกุ
ทา่นเดนิทางตอ่ส ูเ่มอืงองัการา่ (ANKARA) หรือทีม่ีช ือ่ตามประวัตศิาสตร์ว่า ANGORA 
เป็นเมืองหลวงของตรุกใีนปัจจบัุนและเป็นเมอืงใหญอั่นดับ ๒ รองจากนครอิสตันบลู กรุง
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อังการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่
หา่งจากนครอิสตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุง
อังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่ง ๆ และสถานเอกอัครราชทตูประเทศ
ตา่งๆ ในตรุก ีความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542 คน 
ทําใหก้รุงอังการาเป็นเมืองทีม่ีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของตรุก ีและอันดับ 2 ในกลุม่
เมืองหลวงยโุรป ในขณะทีน่ครอิสตันบลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิในภมูิภาคมาร์มารานัน้ 
กรุงอังการาก็เป็นศนูย์กลางทางการคา้และเครือขา่ยคมนาคมในภมูิภาคอนาโตเลยี โดย
เป็นจดุตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ทีเ่ชือ่มโยงภมูิภาคตา่ง ๆ ของตรุกี
เขา้ดว้ยกัน และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทีข่นสง่มาจากภาคตา่งๆ ท่ัวตรุกดีว้ย 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พัก ROYAL ANKARA HOTEL 4 Star**** หรือระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที7่ กรงุองัการา่ - สสุานอตาเตริก์ - สนามบนิองัการา่ - เมอืงเคยีฟ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและ

สุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูนํ้าในสงครามกูอ้ิสรภาพของตุรกีหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ผูก้่อตั ้งสาธารณรัฐตรุกีและประธานาธิบดคีนแรก เป็นสสุานของ 
Ismet Innonu ประธานาธิบดคีนที ่ 2 ของตรุกดีว้ย สสุานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี 
สรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 
1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิงัการา่ ประเทศตุรก ี
16.15น.  ออกเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ กรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เที่ยวบนิที่ PS724  (มีบริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่องบนิ) 

18.20น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยเูครน (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
19.25น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Ukraine 

International Airlines เที่ ย ว บินที่  PS271  (มีบริ กา รอ าหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่องบนิ) 

 
วนัที8่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 

09.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล ีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผู้เดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเง ือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เริม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เท่าน ัน้ 

 

 
 

 

 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรือตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบนิ หรือยานพาหนะอื่น 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูิทางบริษัท จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื่องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 
 

 

อันเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสุดวสัิยต่างๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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      อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง หมาย

เหตุ 
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่ 
3 ทา่น 1 หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายุไมเ่กนิ 12 

ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายุไมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

13-20 ก.ย. 2562  28,888 28,888 28,888 28,888 5,900 

20-27 ก.ย. 2562  29,888 29,888 29,888 29,888 5,900 

27 ก.ย.- 4 ต.ค. 2562  28,888 28,888 28,888 28,888 5,900 

04-11 ต.ค. 2562  29,888 29,888 29,888 29,888 5,900 

11-18 ต.ค. 2562 วันคลา้ยวัน
สวรรคต ร.9 29,888 29,888 29,888 29,888 5,900 

25 ต.ค.- 1 พ.ย. 2562  28,888 28,888 28,888 28,888 5,900 

ราคาทวัร ์(Join Land) ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 16,888 บาท 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไม่ตอ้งทําวซ่ีาตุรก ี
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปลี่ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
 
 
 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเส้นทางจะมกีารกําหนดผู ้เดินทางข ัน้ต่ําของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ี ้ กําหนดใหม้ีผู ้

เดนิทางข ัน้ต่ํา 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเพิม่ค่าทวัร ์ หรอื 
เลื่อนการเดนิทาง หรอื ยกเลิกการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิด้แจง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลิกเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมีการ
เปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แล้วไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ 

ราคาทวัร ์ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิสําคญั! 
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หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแล้วน ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 
ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ 
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้สิ้นและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลี่ยนได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแล้วจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสียหาย รวมถงึคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 
  

 
 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน้ํามัน (ยกเวน้หากมี   
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื่องจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบนิ 
 น้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื่องทา่นละ 23 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครื่อง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรือเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึ่ง เรื่องของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนั้น อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณา      

ตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้ โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมีการแกไ้ขจากใบเดนิทางอีกนั้นขอใหท้่าน
ทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหกั้บผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศน์หรือหัวหนา้ทัวร์ดแูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงินประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) หากสนใจซือ้ประกันเพิม่เตมิสามารถดูรายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 
 
 
  

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ 
   ซักรีดคา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ิไดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวีซา่ สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
     คา่ประกันอุบัตเิหตขุ ึน้บอลลนู  
  คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนดใหห้รือสัมภาระใหญก่ว่ามาตรฐาน  
   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 
  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์ ท่านละ 80 USD/ท่าน/ทรปิ 
   ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 
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   เง ือ่นไขการสํารองที่น ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาสํารองทีน่ั่งและชําระมดัจํา จํานวน 15,000 บาท ตอ่ท่าน เพือ่สํารองสทิธิ์ในการ
เดนิทาง และชําระสว่นที่เหลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มิเชน่นั้น บริษัทฯ จะถอืว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจําโดยทีท่า่นจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเป็นทีจ่ะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของที่พักและตั๋วเครื่องบินไป
กอ่นหนา้นั้นแลว้ หากทา่นสํารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที 
หลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอร์ตเพือ่
ออกตั๋วหรือคําขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากทา่นชําระเงินเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรือทัง้หมด บริษัทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากมีผู ้
เด ินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทําใหก้รุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได  ้โดยบริษัทฯ จะแจง้ทา่น
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรือจัดหาทัวร์อื่นใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิชน่ การใช้วีลแชร ์ กรุณาแจ้ง
บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 ว ันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนื่องจากการขอใชว้ีลแชร์ในสนามบนินั้น ตอ้งมีขัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มีการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนทําการจองและหากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่ง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่ีโรคประจําตัวหรือไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา
เกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรือออกประเทศ 
  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหท้า่นเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศไทยหรือตา่งประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืคา่ทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ 
ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมืองนั้นเป็นสทิธิ์ของเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิ์ทีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 
เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการตรวจคนเขา้เมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง
บริษัทฯ มีจดุประสงคท์ีทํ่าธุรกจิเพือ่การทอ่งเที่ยวเทา่นั้น ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออก
ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายเุหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมีหนา้
แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทริปบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทริปบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื่น ทา่นจะ
ไม่สามารถเรียกรอ้งคา่บริการใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บริษัทฯ จะถอืว่าทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิ์และไม่ร่วม
เดนิทางพรอ้มคณะ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดต้ามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 
    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บคา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสาย
การบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก
สาเหตตุา่งๆ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 
การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย 
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท
ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได ้
ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ  
ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบรษัิทฯ 
กํากับเทา่นั้น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผ่ ูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจาก
การกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรือการถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
คํานําหนา้ชื่อ เลขที่หนังส ือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีม่ิไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมัด
จําหรือสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ิไดเ้กิดจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสัยอื่น เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แตล่ะเมือง, ประเทศ นั้นแตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


