
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TTK04 GüZEL TüRKIYE 9วัน 6คืน 
อิสตนับูล ทรอย คูซะดะซ ี ปะมุคคะเล คัปปะโดเกีย 

พักโรงแรม 4 ดะวของตุรเคีย / พักโรงแรมสไตล์ถ ๊ะ 2 คืน / ชมโชว์รฯบ ะหน้ะท้อง 

เยือนดินแดน 2 ทวีป มรดกแห่งอะรยธรรม 
ถ่ะยภะพเช๏คอิน! ม้ะไม้เมืองทรอย สุเหร่ะสีน ๊ะเงิน ประสะทปุยฝะ๋ย 

เที่ยวชม เมอืงโบระณเฮียระโพลิส พิพิธภัณฑก์ละงแจ้งเกอเรเม นครใตด้ินชะดัค 
พรฯระชวังทอปกะปึ บะ้นพรฯแม่มะรี สุลต่ะนฮะนี แลฯ สถะนที่ช้อปปิ๊ งอีกมะกมะย 

พิเศษ! ล่องเรือชมควะมสวยงะมช่องแคบ 2 ทวีป “ช่องแคบบอสฟอรัส” 
Optional Tour!  ขึ้นบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย 

 

เดินทะงโดยสะยกะรบิน TURKISH AIRLINES 
น ๊ะหนักสัมภะรฯโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 



 

 

 

 

 

 
วันเดินทะง ระคะผู้ใหญ ่

(บะท) 
ระคะเด๏ก 
(บะท) 

เด๏ก 3-11 ป ึ 
ไม่เสริมเตียง (บะท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(บะท) 

ที่นั่ง หมะยเหต ุ

09-17 พฤศจิกะยน 2565 39,888 
ไม่มีระคะเด๏ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปึ 
ระคะ 9,800 บะท) 

35,388 8,500 25 
 

** ส ะหรับผู้ถือพะสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวซี่ะ ** 

 FLIGHT:  
 DEPARTURE:    TK065    BKK - IST  22.55 - 05.45  
 RETURN     :       TK064    IST-BKK 20.55 - 10.10  
 
 
20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ อะคะรผู้โดยสะรรฯหว่ะงปรฯเทศขะออก ชั๊น 4 ปรฯตู 7 เคะน์เตอร์ สะยกะรบิน 

TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้ะหนะ้ทีบ่ริษัทฯ คอยต้อนรับแลฯอ ะนวยควะมสฯดวกด้ะนเอกสะร ติดแท๏กกรฯเปะ๋กอ่นขืน๊
เคร่ือง  

22.55 น. น ะทะ่นเดนิทะงออกสู่ เมอืงอิสตันบลู ปรฯเทศตุรเคีย โดย สะยกะรบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK065 
 
 
05.45 น. เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนอิสตันบล ูปรฯเทศตุรเคีย น ะท่ะนผะ่นขั๊นตอนกะรตรวจคนเข้ะเมอืงแลฯพิธีกะรทะงศุลกะกร 

(เวละท้องถิ่นช้ะกว่ะปรฯเทศไทยปรฯมะณ 3 ชั่วโมง กรุณะปรับนะฬิกะของท่ะนเพ่ือควะมสฯดวกในกะรนัดหมะยเวละ) 
เช้ะ น ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองชะนัคคะเล่ (Canakkale) เป๐นเมืองท่ะส ะคัญที่มีดินแดนอยู่ในยุโรปแลฯเอเชียเช่นเดียวกับอิส

ตันบูล เมืองนี๊เป๐นส่วนหนื่งของปรฯวัติศะสตร์ของสงคระมโลกคร๊ังที่ 1 เพระฯชะนัคคะเล่นี๊ทหะรสัมพันธมิตรได้ยกพล
ขื๊นบกแลฯท ะกะรรบในสงคระมกะลิโปลีหรือกัลป๎ลิโปลี โดยทุกๆปึจฯมีกะรจัดงะนร ะลืกให้กับผู้เสียชีวิตในวัน ANZAC 
DAY ทุกวันที่ 25 เมษะยน ของทุกปึ 

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 1) 
 น ะทุกท่ะนเดินทะงไปเช๏คอินแลนด์มะร์คส ะคัญ ม้ะไม้เมือง

ทรอย (Troy) หรือ ม้ะโทรจัน (Trojan Horse) เป๐นม้ะ
ขนะดใหญ่ที่ท ะมะจะกไม้ในปรฯเทศตุรเคีย ซ่ืงมีชื่อเสียงมะ
จะกภะพยนตร์ Troy เป๐นม้ะไม้ที่โด่งดังที่สุด ม้ะไม้เมือง
ทรอยนี๊เกิดขื๊นจะกอบุะยของโอดิสเซียส ในกะรท ะสงคระม
บุกเข้ะเมืองทรอย เป๐นกะรสู้รบกันรฯหว่ะงกองทัพของชะว
กรีก แลฯกองทัพของชะวทรอย หรือชะวโทรจันที่มีป๋อม
ประกะรแข๏งแรง หลังจะกที่รบยืดเยื๊อมะนะนกว่ะ 10 ปึแล้ว 
ในที่สุดกองทัพกรีกก๏ได้คิดแผนกะรที่จฯตีกรุงทรอยให้ได้ 
โดยกะรออกอุบะยสร้ะงม้ะไม้จ ะลอง หรือที่เรียกกันว่ะ ม้ะ
ไม้เมืองทรอยขื๊นมะ แล้วละกไปวะงไว้หน้ะก ะแพงเมืองทรอย เพ่ือให้ทหะรกรีกแสร้งท ะเป๐นถอยออกไป เมื่อชะวทรอย
เห๏นแล้วเข้ะใจว่ะเป๐นบรรณะกะรทีท่ะงฝะ่ยกรีกสร้ะงขื๊นมะเพ่ือบูชะเทพเจ้ะ แลฯถอยไปแลว้จืงละกเข้ะไปไว้ในเมอืงแลฯ
ฉลองชัยชนฯ พอตกดืก ทหะรกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้ะไม้ ก๏ได้ไต่ลงมะเผะเมืองแลฯปล้นเมืองทรอยได้เป๐นอันส ะเร๏จ 

 เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที ่2) 
ที่พัก : MUSHO HOTEL  4* หรือโรงแรมรฯดบัใกล้เคยีงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพักทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย5-7วันก่อนวันเดนิทะง 
 
 

09 พ.ย. 65  ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภมูิ - ทะ่อะกะศยะนอิสตนับลู  

10 พ.ย. 65  เมอืงชะนัคคะเล ่– เมืองทรอย – ม้ะไม้เมอืงทรอย                                                     อะหะร เที่ยง,เย๏น 
 



 

 

 

 

 

 
 

  
 
เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มือ๊ที ่3) 

น ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองคูซะดะซี (Kusadasi) เป๐นท่ะเรือ
ธรรมชะติที่ใช้มะตั๊งแต่ก่อนคริสตกะลหลังจะกที่ตกเป๐น
อะณะจักรออตโตมัน มหะเสนะดีโอคุซ เมห์เหม๏ด พะชะ ผู้
เป๐นวิเซียร์แห่งสุลต่ะนอะห์เหม๏ดที่ 1 แลฯสุสต่ะนออสมันที่ 
2 ได้สร้ะงสุเหร่ะคะไลชิแลฯโรงอะบน ๊ะ ตลอดจนก ะแพง
เมืองที่พักส ะหรับกองคะระวะน เพ่ือให้คูซะดะสืเป๐นเมือง
ท่ะที่เหมะฯในกะรท ะกะรค้ะรฯหว่ะงยุโรปแลฯแอฟริกะใต้ 
แลฯ คูซะดะสืเพ่ิงเป๐นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อปึ ค.ศ.
1980 จะกนั๊นพะท่ะนเข้ะชม เมืองโบระณเอฟฟซุิส City 
of Ephesus อะคะรที่เป๐นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟซุิส 
คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus แลฯอะคะรส ะคัญอีกแห่งคือวิหะรแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 
Hadrian จะกนั๊นพะท่ะนเข้ะชม บ้ะนพรฯแม่มะรี House of Virgin Mary ซ่ืงเชื่อกันว่ะเป๐นที่สุดท้ะยที่พรฯแม่มะรีมะ
อะศัยอยู่แลฯส๊ินพรฯชนม์ในบ้ะนหลังนี๊ ถูกค้นพบอย่ะงปะฏิหะริย์โดยแม่ชีตะบอดชะวเยอรมัน ช่ือ แอนนะ แคเธอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปึ ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยะยสถะนที่ไว้ในหนังสืออย่ะงลฯเอียดระว
กับเห๏นด้วยตะตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยะยะมสืบเสะฯค้นหะบ้ะนหลังนี๊ จนพบในปึ ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้ะนพรฯ
แม่มะรีได้รับกะรบูรณฯเป๐นบ้ะนอิฐชั๊นเดียว ภะยในมีรูปปั๊ นของพรฯแม่มะรี ซ่ืงพรฯสันตฯปะปะ โป๎ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้
เคยเสด๏จเยือนทีน่ี ่บริเวณด้ะนนอกของบ้ะนมกีอ์กน ๊ะสะมกอ์กทีเ่ช่ือว่ะเป๐นก์อกน ๊ะที่มีควะมศักดํิสิทธิํ แทนควะมเช่ือใน
เร่ือง สุขภะพ ควะมร ่ะรวย แลฯควะมรัก ถัดจะกก์อกน ๊ะเป๐น ก ะแพงอธิษฐะน ซ่ืงมีควะมเช่ือว่ะ หะกต้องกะรให้ส่ิงที่
ประรถนะเป๐นควะมจริงให้เขียนลงในผ้ะฝ๋ะย แล้วน ะไปผูกไว้แล้วอธิษฐะน 

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 4) 
พะทุกท่ะน ช้อปป๊ิงที่ ศูนย์ผลิตเส๊ือหนังคุณภะพสูง ซ่ืงตุรเคียเป๐นปรฯเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภะพที่สุด อีกทั๊งยังผลิต
เส๊ือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตะลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสรฯให้ท่ะนเลือกซ๊ือสินค้ะได้ตะม
อัธยะศัย จะกนั๊นน ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองปะมุคคะเล (Pamuk kale) เมืองแห่งสปะ เนื่องจะกเป๐นพ๊ืนที่ที่มีบ่อน ๊ะพุร้อน
ธรรมชะติที่มีชื่อเสียงมะก ค ะว่ะ “ปะมุคคะเล” ในภะษะตุรเคีย หมะยถืง “ประสะทปุยฝ๋ะย” เป๐นน ๊ะตกหินปูนสีขะวที่
เกิดข๊ืนจะกะรธะรน ๊ะใต้ดินที่มีอุณหภูมิปรฯมะณ 35 องศะเซลเซียส 

เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที ่5) 
ที่พัก : TRIPOLIS  HOTEL 4* หรือโรงแรมรฯดับใกล้เคยีงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพักทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย5-7วันก่อนวันเดนิทะง 

 
 
 
เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มือ๊ที ่6) 
 น ะท่ ะน เดินทะง สู่  เ มื อง โบระณเ ฮียระ โพลิ ส 

(Hierapolis) นครโบระณเฮียระโพลิสหมะยควะมว่ะ 
เมืองแห่งควะมศักสิทธิํ เมืองนี๊มีอะยุกว่ะ 2,200 ปึ 
ก่อตั๊งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กะมุม ถูก
สร้ะงขื๊นตั๊งแต่ปรฯมะณ 133 ปึก่อนคริสตกะล ใน
สมัยกษัติย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอะณะจักรเพอร์กะมอน 
โดยตั๊งอยู่บนยอดเขะของปะมุคคะเล  

11 พ.ย. 65  เมอืงคูซะดะซี – เมอืงโบระณเอฟฟซุิส – บ้ะนพรฯแมม่ะรี–ช้อปป๊ิง ศูนยผ์ลิตเส๊ือหนังคุณภะพสูง-เมืองปะมุคคะเล
                                                 อะหะร เช้ะ,เที่ยง,เย๏น 

 

12 พ.ย. 65 เมอืงปะมุคคะเล – เมอืงโบระณเฮียระโพลิส – ประสะทปยุฝะ๋ย ปะมุคคะเล – ช้อปป๊ิง ร้ะนเส๊ือผ้ะแลฯวัตถุส่ิงทอ –  
เมอืงคอนยะ่ – สุลตะ่นฮะนี - เมืองคัปปะโดเกีย                                                                               อะหะร เช้ะ,เทีย่ง,เย๏น 

 



 

 

 

 

 

 มีพ๊ืนที่ยะว 2,700 เมตร กว้ะง 600 เมตร สูง 160เมตร  บริเวณทะงเข้ะจฯพบกับหลุมศ  พจ ะนวนมะก พ๊ืนที่ตรงนี๊
เรียกว่ะ เนโครโพลิส (Necropolis) เป๐นหลุมศพของผู้มีอิทธิพลในสมัยโบระณ แลฯภะยในยังมีโบระณสถะนมะกมะย 
เช่น สรฯน ๊ะโบระณ มีน ๊ะใสสีฟะ๋อมเขียว สะมะรถมองเห๏นซะกโบระณที่จมอยู่ใต้น ๊ะได้ โรงลฯครขนะดใหญ่ ในอดีตใช้
เป๐นสถะนที่จัดแข่งขันแลฯจัดงะนเทศกะลส ะคัญต่ะงๆ พิพิธภัณฑ์เฮียระโพลิส (Hierapolis Mesuem) อะคะรที่ใช้
เป๐นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เคยเป๐นโรงอะบน ๊ะกละงแจ้งซ่ืงเป๐นโรงอะบน ๊ะที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ถูกใช้เป๐นพิพิธภัณฑ์มะ
ตั๊งแต่ปึ ค.ศ.1984 ส่วนภะยในพิพิธภัณฑ์นอกจะกจฯมีผลงะนของเฮียระโพลิสแล้วยังมีผลงะนจะกเมืองอื่นๆอีก
มะกมะยอีกด้วย จะกนั๊นพะท่ะนชม ประสะทปุยฝ๋ะย ปะมุคคะเล เมืองแห่งน ๊ะพุเกลือแร่ร้อน น ะท่ะนชมหน้ะผะที่ขะว
กว้ะงใหญ่ด้ะนข้ะงของอ่ะงน ๊ะ เป๐นรูปร่ะงคล้ะยหอยแครงแลฯน ๊ะตกแช่แข๏ง ถ้ะมองดูจฯดูเหมือนสร้ะงจะกหิมฯ เมฆ
หรือปุยฝ๋ะย น ๊ะแร่ที่ไหลลงมะแต่ลฯช๊ันจฯแข๏งเป๐นหินปูน ห้อยย้อยเป๐นรูปร่ะงต่ะง ๆ อย่ะงมหัศจรรย์ น ๊ะแร่นี๊มีอุณหภูมิ
ปรฯมะณ 33-35 องศะเซลเซียส ปรฯชะชนจืงนิยมไปอะบหรือน ะมะดื่ม เพระฯเชื่อว่ะมีคุณสมบัติในกะรรักษะโรคหัวใจ 
โรคไขข้ออักเสบ ควะมดันโลหิตสูง โรคทะงเดินปัสสะวฯ แลฯโรคไต ในอดีตกะลชะวโรมันเช่ือว่ะน ๊ะพุร้อนสะมะรถรักษะ
โรคได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะกนั๊นน ะทะ่น ช้อปป๊ิงที่ ร้ะนเส๊ือผ้ะแลฯวัตถส่ิุงทอ โดยเส๊ือผะ้ผูห้ญิง ผู้ชะย เด๏ก ท ะจะกผ้ะถัก มีตั๊งแต่เส๊ือยืดแขนส๊ัน 
แขนยะว เส๊ือสเวตเตอร์ เส๊ือฮู้ด คะร์ดิแกน เส๊ือโปโล เส๊ือ เส๊ือกัํก ชุดว่ิง กะงเกง กะงเกงขะส๊ัน แลฯชุดนอน อิสรฯให้
ท่ะนได้เลือกซ๊ือตะมอัธยะศัย 

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 7) 
น ะท่ะนออกเดินทะงสู่ เมืองคอนย่ะ (Konya) เป๐นเมืองที่
นิยมใช้เป๐นจุดพักของกะรเดินทะงในอดีตเคยเป๐นเมือง
หลวงของอะณะจักรเซลจุกเติร์ก ซ่ืงเป๐นอะณะจักรแห่งแรก
ของชะวเติร์กในตุรเคีย หรือที่ยุคนั๊นเรียกอนะโตเลียเป๐นอู่
ข้ะวอู่น ๊ะของปรฯเทศ แวฯถ่ะยภะพกับปรฯตูหินอ่อนด้ะนหน้ะ 
Sultan Han Caravanserai หรือที่รู้จักกันในชื่อ สุลต่ะน
ฮะนี เป๐นที่พักกองคะระวะนในอดีต ตั๊งอยู่ที่หมู่บ้ะนสุลต่ะน
ฮะนี สร้ะงโดยสุลต่ะนอะเลดดิน เคย์โคบะท ระวศตวรรษที่ 
13 ปรฯตูท ะด้วยหินอ่อนสกัดลวดละยโบระณ ตรงกละงเป๐น
สุเหร่ะ ส่วนบริเวณอื่นในอดีตใช้เป๐นครัว ห้องน ๊ ะ  แลฯ
ห้องนอน น ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองคัปปะโดเกีย (Cappadocia) ซ่ืงองค์กะรยูเนสโก้ได้ปรฯกะศให้เป๐นเมืองมรดกโลก 
เมืองที่มีลักษณฯภูมิปรฯเทศสวยงะมมะก 

เย๏น          รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที่ 8) 
ที่พัก : BEZIRHANE CAVE HOTEL 4* หรือโรงแรมรฯดบัใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพักทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย5-7วัน
ก่อนวันเดนิทะง 
เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ ๊ะจฯอยู่บนเนินสูงบนภูเขะแลฯแต่ลฯช๊ันไม่มี
ลิฟต์ ต้องยกกรฯเป๋ะขื๊นบันได ด้วยสภะพพ๊ืนที่ไม่เหมะฯกับกะรละก



 

 

 

 

 

กรฯเป๋ะใบใหญ่ จืงแนฯน ะให้ทุกท่ะน แยกกรฯเป๋ะใบเล๏ก 1-2 ใบ ส ะหรับพักแรม 2 คืนแลฯชุดส ะหรับวันรุ่งขื๊นกรฯเป๋ะใบ
ใหญ่สะมะรถฝะกไว้บนรถทวัร์ได้ แต่รบกวนส ะรวจส่ิงของมค่ีะในกรฯเป๋ะทีอ่ยู่บนรถ  ถ้ะเกิดของสูญหะยทะงทัวร์จฯไม่
สะมะรถรับผิดชอบส่ิงของของลูกค้ะใดๆทั๊งส๊ิน / กรณีโรงแรมสไตล์ถ ๊ะจ ะนวนห้องไม่เพียงพอ หรือติดเทศกะล ขอ
สงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดะวแทน  
 
 

 
เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเชะ้ ณ โรงแรม (มือ๊ที ่9) 
 น ะท่ะนออกเดินทะงจะกนั๊นพะทุกท่ะนชม นครใต้ดินชะดัค Cardak Underground City ภูเขะหินที่ถูกเปลี่ยนเป๐น

เมืองใต้ดิน มี facilities ครบ มีกะรแบ่งซอยห้องแบบบ้ะนในปัจจุบัน ห้องครัว ห้องนอน ห้องส่วนกละงไว้ท ะกิจกรรม 
หรือพ๊ืนที่ส ะหรับจอดสัตว์เลี๊ยง ส่วนเหตุที่เขะต้องสร้ะงเมืองใต้ดิน เพ่ือใช้เป๐นที่หลบซ่อนของชะวเมืองจะกกะร
รุกระนของข้ะศืกในสมัยท ะสงคระม ใช้อยู่อะศัยกันนะนเป๐นเดือน มีทะงหนีฉุกเฉิน แลฯรฯบบรฯบะยอะกะศอันยอด
เยี่ยม สะมะรถเข้ะไปทีเดียว 10 คนก๏ยังรู้สืกหะยใจได้โล่ง นับเป๐นส่ิงมหัศจรรย์ที่สร้ะงจะกฝึมือมนุษย์ในยุคอดีต 

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 10) 
จะกนั๊นพะทุกทะ่น ช้อปป๊ิงที่ ร้ะนเคร่ืองป๊ันดินเผะ ของเระ ช๊ินงะนแฮนด์เมดที่ไม่ซ ๊ะใคร มีไม่กี่ช๊ิน แลฯมีเอกลักษณ์เป๐น
ของตัวเองในแต่ลฯผลงะน เหมะฯส ะหรับท่ะนที่ชอบสฯสมส่ิงของเหล่ะนี๊ มีต๊ังแต่ ถ้วย ชะม จะน แจกัน โคมไฟ รวมไป
ถืงของแต่งบ้ะนมะกมะย 

เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที ่11) 
พิเศษ!!! น ะท่ะนชม รฯบ ะหน้ะท้องตรุเคีย (Belly Dance) เป๐นกะร
เต้นร ะที่เชื่อกันว่ะเก่ะแก่สุดอย่ะงหนื่ง มีระกสืบสะวได้ถืง 6,000 ปึ 
ในดินแดนแถบทฯเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชะพรฯ
แม่ผู้เป๐นแหล่งที่มะของพลังชีวิต แลฯมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับควะม
อุดมสมบูรณ์ เอื๊อให้กะรคลอดลูกเป๐นไปโดยสวัสดิภะพ แต่เดิมจืง
เป๐นกะรร่ะยร ะที่เน้นกะรเคลื่อนไหวของกล้ะมเนื๊อท้องแลฯสฯโพก 
ช่วยให้นะงร ะมีร่ะงกะยแข๏งแรง (พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่
จ ะกัด) จะกนั๊นน ะท่ะนเข้ะสู่ที่พักแรมพักผ่อนตะมอัธยะศัย 
ที่พัก : BEZIRHANE CAVE HOTEL 4* หรือโรงแรมรฯดบัใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพักทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย5-7วัน
ก่อนวันเดนิทะง 
เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ ๊ะจฯอยู่บนเนินสูงบนภูเขะแลฯแต่ลฯช๊ันไม่มี
ลิฟต์ ต้องยกกรฯเป๋ะขื๊นบันได ด้วยสภะพพ๊ืนที่ไม่เหมะฯกับกะรละก
กรฯเป๋ะใบใหญ่ จืงแนฯน ะให้ทุกท่ะน แยกกรฯเป๋ะใบเล๏ก 1-2 ใบส ะหรับ
พักแรม 2 คืนแลฯชุดส ะหรับวันรุ่งขื๊นกรฯเป๋ะใบใหญ่สะมะรถฝะกไว้บน
รถทัวร์ได้ แต่รบกวนส ะรวจส่ิงของมีค่ะในกรฯเป๋ะที่อยู่บนรถ  ถ้ะเกิด
ของสูญหะยทะงทัวร์จฯไม่สะมะรถรับผิดชอบส่ิงของของลูกค้ะใดๆ
ทั๊งส๊ิน / กรณีโรงแรมสไตล์ถ ๊ะจ ะนวนห้องไม่เพียงพอ หรือติด
เทศกะล ขอสงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดะวแทน  

 
 
 
เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มือ๊ที ่12) 
 
 
 

13 พ.ย. 65        เมืองคัปปะโดเกีย – นครใต้ดินชะดัค – ช้อปป๊ิง ร้ะนเคร่ืองปั๊ นดนิเผะ – ชมรฯบ ะหนะ้ทอ้งตรุเคีย    
 อะหะร เชะ้,เที่ยง,เย๏น 

            

14 พ.ย. 65 เมอืงคัปปะโดเกีย – Optional! ขื๊นบอลลนูชมควะมงะมของเมืองคัปปะโดเกีย-เมอืงเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กละงแจ้ง
เกอเรเม- ร้ะนจิวเวอร์ร่ี – เมอืงอังกะระ                            อะหะร เช้ะ,เทีย่ง,เย๏น 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เป๐นกิจกรรมกะรล่องบอลลนูลมร้อนที่มีชื่อเสียง แลฯ
ได้รับกะรโหวตให้เป๐นกะรล่องบอลลูนลมร้อนที่ดี
ที่สุดในโลกมะอย่ะงต่อเนื่อง กะรล่องบอลลูนเหนือ
เมืองคัปปะโดเกีย นักท่องเที่ยวจฯได้ชมทัศนียภะพ
อันสวยงะมแลฯน่ะอัศจรรย์ของ “ดินแดนแห่งปล่อง
ไฟนะงฟะ๋” จะกมุมสูง หะกมะเที่ยวมะคัปปะโดเชีย
แล้วพละดกะรล่องบอลลูนเหนือท้องฟะ๋ ก๏คงไม่ผิด
นักหะกจฯกล่ะวว่ะเท่ะกับยังมะไม่ถืง ลักษณฯที่เป๐น
มะตรฐะนของกะรทัวร์ล่องบอลลูนที่คัปปะโดเชีย
โดยทั่วไปคือ มีบริกะรรถตู้รับ – ส่งที่โรงแรม ตั๊งแต่
เวละปรฯมะณตี 4 หรือตี 5 ไปยังจุดปล่อยตัวบอลลูน 
ซ่ืงที่จุดปล่อยบอลลูนนั๊นจฯมีอะหะรเช้ะง่ะยๆ อะทิ กะแฟ ขนมปังไว้บริกะร หลังจะกรับปรฯทะนอะหะรเช้ะเสร๏จพอถืง
เวละปรฯมะณ 6 โมงก๏ได้เวละขื๊นบอลลูน กะรล่องบอลลูนนั๊นใช้เวละปรฯมะณ 1 ชั่วโมง (ค่ะทัวร์ไม่รวมค่ะขื๊นบอลลูน 1 
ท่ะน ระคะปรฯมะณ 290  USD ) หรือถ้ะหะกใครอยะกสัมผัสปรฯสบกะรณ์ใหม่กับกะรนั่งรถ Jeep Safari ลัดเละฯไป
ตะมแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขะที่เป๐นรูปทรงต่ะงๆ ได้เห๏นปล่องภูเขะไฟในอีกมุมมองหนื่ง ให้ท่ะนได้แวฯถ่ะยภะพ
เก๏บควะมปรฯทบัใจกบัวิวทิวทัศน์ที่สวยงะม (ค่ะทัวร์ไม่รวมค่ะรถ Jeep Safari tour รฯยฯเวละปรฯมะณ 20 นะที 1 ท่ะน 
ระคะปรฯมะณ 80 USD) จะกนั๊นน ะทะ่นเดนิทะงสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เป๐นเมืองที่ตั๊งอยู่ในบริเวณแคปพะโดเชีย
ในตอนกละงของอะนะโตเลียในปรฯเทศตุรเคีย โดยมีปรฯชะกรปรฯมะณ 2,000 คน เกอเรแมเดิมชื่อ Korama, 
Matiana, Maccan หรือ Machan แลฯ Avcilar เมื่อหุบเขะเกอเรแมที่ตั๊งอยู่ไม่ไกลนักได้รับกะรขื๊นทฯเบียนเป๐นแหล่ง
มรดกโลก ชื่อเมืองก๏ถูกเปลี่ยนมะเป๐น  "เกอเรแม" เพ่ือควะมสฯดวก พะท่ะนชม พิพิธภัณฑ์กละงแจ้งเกอเรเม 
(Goreme Open Air Museum) เกิดข๊ืนจะกกะรขุดเจะฯถ ๊ะหินหละยลูกเพ่ือท ะเป๐นโบสถ์ส ะหรับเป๐นศูนย์รวมของผู้ที่
นับถือศะสนะคริสต์ในอดตี ปัจจุบันมีบทบะทเป๐นพิพิธภณัฑ์แบบเปิดทีแ่สดงเร่ืองระวชีวิตควะมเป๐นอยู่ของบรรพบุรุษ
ชะวคัปปะโดเชียนได้ดีที่สุด แลฯนอกจะกนี๊ยังได้รับกะรขื๊นทฯเบียนเป๐นมรดกโลกอีกด้วย 

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 13) 
 พะทุกท่ะนแวฯ ช้อปป๊ิงที่ ร้ะนจิวเวอร์ร่ี ชมควะมสวยงะมของเพชรแลฯอัญมณีที่หละกหละย อิสรฯกับกะรเลือกซ๊ือ

สินค้ะเคร่ืองปรฯดับเพ่ือเป๐นของที่รฯลืกได้ตะมอัธยะศัย  จะกนั๊นน ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองอังกะระ (Ankara) ซ่ืงเป๐น
เมืองหลวงที่ตั๊งอยู่บริเวณกละงคะบสมุทรอะนะโตเลีย รฯหว่ะงทะงแวฯชมควะมสวยงะมของทฯเลสะบเกลือ (Lake 
Tuz) 

เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที ่14) 
ที่พัก : THE ANKARA HOTEL 4* หรือโรงแรมรฯดับใกล้เคยีงกัน 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพักทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย5-7วันก่อนวันเดนิทะง 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่ 15) 
 น ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป๐นเมืองที่มีปรฯวัติศะสตร์ยะวนะนหละยศตวรรษตั๊งแต่ก่อนคริสตกะล 

เดิมมีชื่อว่ะ คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เป๐นมืองหลวงของทั๊ง จักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิไบแซนไทน์ 
รวมถืง จักรวรรดิออตดตมัน แลฯในปัจจุบันก้ตั๊งอยู่ในปรฯเทศตุรเคีย โดยตั๊งอยู่บริเวณ ช่องแคบบอสฟอรัส 
(Bosporus Strait) ซ่ืงแยกรฯหว่ะงทวีปยุโรปแลฯเอเชีย ท ะให้เมืองอิสตันบูลเป๐นเมืองส ะคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 
ที่ตั๊งอยู่ทั๊ง 2 ทวีป  

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 16) 
 จะกนั๊นน ะท่ะน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป๐นช่องแคบที่เชื่อมทฯเลด ะ (The Black Sea) เข้ะกับทฯเลมะร์มะร่ะ

(Sea of Marmara) ควะมยะวทั๊งส๊ินปรฯมะณ 32 กิโลเมตร ควะมกว้ะงตั๊งแต่ 500 เมตร จนถืง 3 กิโลเมตร ถือว่ะสุด
ขอบของทวีปยุโรปแลฯสุดขอบของทวีปเอเชียมะ พบกันที่นี่ นอกจะกควะมสวยงะมแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป๐น
จุดยุทธศะสตร์ทีส่ ะคัญย่ิงในกะรป๋องกนัปรฯเทศตุรเคียอีกด้วย ขณฯล่องเรือท่ะนจฯได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้ะงทะง
ไม่ว่ะจฯเป๐นพรฯระชวังโดลมะบะห์เช่หรือบ้ะนเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดะเศรษฐี ซ่ืงล้วนแล้วแต่สวยงะมตรฯกะรตะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จะกนั๊นพะทุกท่ะน Spice Market หรือตละดเคร่ืองเทศ เรียกกันว่ะตละดอียิปต์ เป๐นตละดพ๊ืนเมืองของตุรคีย ท่ะน

สะมะรถเลือกซ๊ือของฝะกได้ในระคะย่อมเยะ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที ่17) 

ที่พัก : GLODEN WAY HOTEL 4* หรือโรงแรมรฯดับใกล้เคยีงกัน 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพักทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย5-7วันก่อนวันเดนิทะง 

15 พ.ย. 65 เมอืงอังกะระ - เมืองอิสตนับลู –  ลอ่งเรือชมชอ่งแคบบอสฟอรัส – ตละดเคร่ืองเทศ               อะหะร เช้ะ,เที่ยง,เย๏น 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่ 18) 

น ะทุกท่ ะน เดินทะงเยี่ ยมชม สุ เห ร่ ะ สีน ๊ ะ เ งิน (Blue 
Mosque) สถะนที่ศักดํิสิทธิํทะงศะสนะที่มีควะมสวยงะม 
(ภะยในอะจมีกะรปรับปรุง ท ะให้บะงช่วงไม่สะมะรถชม
ด้ะนในได้) *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้เตรียม
ผ้าคลุมไว้ส าหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเที่ยวชม สุเหร่าสี
น ้าเงิน* ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั๊งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่ะน
อะเหม๏ดซ่ืงค่ันรฯหว่ะงมหะวิหะรโซเฟยึ Hagia Sophia ใช้
เป๐นสนะมแข่งม้ะแลฯแข่งรถศืก(Chariot Racing) สุเหร่ะ
เซนต์โซเฟยึ (Mosque of Hagia Sophia) เดิมเคยเป๐น
โบสถ์ของคริสต์ศะสนะ นิกะยออร์โธดอกส์ ต่อมะถูก
เปลี่ยนเป๐นสุเหร่ะ ปัจจุบันเป๐นพิพิธภัณฑ์ (ปิดเข้ะชมทุกวัน
จันทร์)  

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่ 19) 
 พะท่ะนแวฯ  ช้อปป๊ิงที่ ร้ะนพรม ส ะหรับผู้หลงใหลแลฯรักใน

ศิลปฯโบระณแห่งพรมเปอร์เซีย ด้วยคอลเลคชั่นพรมที่
หละกหละยทั๊งแบบทอมือ แลฯทอเคร่ืองจักรที่สะมะรถท ะ
ให้บ้ะนลูกค้ะมีส่ิงแวดล้อมที่ดีโดยพิมพ์ที่คมชัดสวยงะม  
อิสรฯกับกะรเลือกซ๊ือสินค้ะเพ่ือเป๐นของที่รฯลืกได้ตะม
อัธยะศัย จะกนั๊นพะท่ะนถ่ะยภะพกับ พรฯระชวังทอปกะปึ 
(Topkapi Palace) อดีตเคยเป๐นที่ปรฯทับของสุลต่ะนแห่ง
ระชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพรฯระชวังทอปกะปึกละยเป๐น
พิพิธภัณฑ์สถะนแห่งชะติที่ใช้เก๏บ มหะสมบัติอันล ๊ะค่ะ (ปิด
เข้ะชมวันอังคะร)  

18.20         ท่ะอะกะศยะนอสิตนับลู ปรฯเทศตุรเคีย เพ่ือเดนิทะงกลบัสู่กรุงเทพฯ 
20.55 เดินทะงกลับกรุงเทพฯโดย สะยกะรบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK064 
 
 
10.10  เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภมูิ โดยสวัสดภิะพ 
 

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

หมะยเหต:ุ ระยกะรทัวร์สะมะรถเปลี่ยนแปลงไดต้ะมควะมเหมะฯสม เนื่องจะกสภะวฯอะกะศ, กะรเมอืง, สะยกะรบิน, กะรจระจร หรือ
ช่วงเทศกะลหรือวันหยุด เป๐นต้น โดยมติ้องแจ้งใหท้ระบล่วงหน้ะ โดยทะงผู้จดัจฯปรับเปลี่ยนโดยค ะนืงถืงผลปรฯโยชน์ของท่ะนเป๐น

หลกั เพ่ือใหท้ะ่นทอ่งเทีย่วได้ครบถ้วนตะมโปรแกรม 
 
 
 
 

16 พ.ย. 65 เมอืงอิสตันบลู – สุเหร่ะสีน ๊ะเงิน – ฮิปโปโดม – สุเหร่ะเซนต์โซเฟยึ - ช้อปป๊ิง ร้ะนพรม – พรฯระชวังทอปกะปึ –  
ท่ะอะกะศยะนอสิตนับลู                                                                                                                             อะหะร เช้ะ,เที่ยง 

 

17 พ.ย. 65 ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูม ิ   
 



 

 

 

 

 

เงื่อนไขกะรเดินทะงเข้ะแลฯออกจะกปรฯเทศไทย ( update 1 มิถุนะยน 2565 ) 
 

► เอกสะรทีต่อ้งท ะกะรเตรยีมกอ่นเดนิทะง 
1. พะสปอร์ตตัวจริง  (อะยกุะรใชง้ะนมะกกว่ะ 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสะร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กรฯทรวงสะธะรณสุข   
3. เอกสะร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กรฯทรวงสะธะรณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน

มะแล้ว  
► เงือ่นไขกะรเดนิทะงเขะ้ปรฯเทศตรุเคยี 
ข้อบังคับในกะรเดนิทะงเขะ้ปรฯเทศตุรเคียได้ถกูยกเลกิ ไม่จ ะเป๐นต้องกกัตัว หรือ แสดงหลกัฐะนกะรได้รับวัคซีน หรือ ลงทฯเบียน
กะรเดินทะงล่วงหน้ะ  

► ผูเ้ดนิทะงเขะ้ปรฯเทศไทยจฯตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ปรฯเทศไทยรับรอง 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 ะหรับผู้เดินทะงที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สะมะรถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภะยใน 72 ชม. กอ่น
เดินทะงมะถืงปรฯเทศไทย 

เงื่อนไขกะรให้บริกะร 
► กะรเดินทะงครั๊งนี๊จฯต้องมีจ ะนวน 20 ท่ะนขื๊นไป กรณีไม่ถืงจ ะนวนดังกล่ะว 

- จฯส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกะรออกเดินทะง โดยทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะก่อนกะรเดินทะงปรฯมะณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิใํนกะรปรับระคะค่ะบริกะรเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทะงไมถ่ืง15ทะ่นแลฯทะ่นยังปรฯสงค์เดินทะงต่อ) โดยทะงบริษัท
จฯท ะกะรแจ้งให้ท่ะนทระบก่อนล่วงหน้ะ 
► ในกรณีที่ลูกค้ะต้องออกตั๋วโดยสะรภะยในปรฯเทศ กรุณะติดต่อเจ้ะหน้ะที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั๊ง มิฉฯนั๊นทะงบริษัทจฯไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน  
► กะรจองทัวร์แลฯช ะรฯค่ะบริกะร  
- กรุณะช ะรฯค่ะมัดจ ะ ท่ะนลฯ 20,000 บะท  
 กรุณะส่งส ะเนะหน้ะพะสปอร์ตแลฯเอกสะรรับรองกะรฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate แลฯ International 
Vaccinated Certificate (จะกแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสะรช ะรฯมัดจ ะค่ะทัวร์ 
- ค่ะทัวร์ส่วนที่เหลือช ะรฯ 25-30 วันก่อนออกเดินทะง กรณีบริษัทฯจ ะเป๐นต้องออกตั๋วก่อนท่ะนจ ะเป๐นต้องช ะรฯค่ะทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตะมที่บริษัทก ะหนดแจ้งเท่ะนั๊น 



 

 

 

 

 

**ส ะคญั**ส ะเนะหน้ะพะสปอร์ตผู้เดินทะง )จฯต้องมีอะยุเหลือมะกกว่ะ  6 เดือนก่อนหมดอะยุนับจะกวันเดินทะงไป-กลับแลฯจ ะนวน
หน้ะหนังสือเดินทะงต้องเหลือว่ะงส ะหรับติดวีซ่ะไม่ต ่ะกว่ะ 3หน้ะ ** (กรุณะตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉฯนั๊นทะงบริษัทจฯไม่
รับผิดชอบกรณีพะสปอร์ตหมดอะยุ   ** กรุณะส่งพร้อมพร้อมหลักฐะนกะรโอนเงินมัดจ ะ 
 

เงื่อนไขกะรยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงตั๊งแต่ 30 วันขื๊นไป คืนเงินค่ะทัวร์โดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 15-29 วัน ยืดเงิน 50% จะกยอดที่ลูกค้ะช ะรฯมะ แลฯเก๏บค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง(ถ้ะมี) 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงน้อยกว่ะ 15วัน ขอสงวนสิทธิํยืดเงินเต๏มจ ะนวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควะมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ะทัวร์โดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง(ถ้ะมี) 
 *ค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง เช่น ค่ะมัดจ ะตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ะวีซ่ะ แลฯค่ะใช้จ่ะยจ ะเป๐นอื่นๆ 
 

อัตระค่ะบริกะรนี๊รวม   
1. ค่ะตั๋วโดยสะรเคร่ืองบินไป-กลับ ชั๊นปรฯหยัดพร้อมค่ะภะษีสนะมบินทุกแห่งตะมระยกะรทัวร์ข้ะงต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่ะที่พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน ตะมโรงแรมที่รฯบุไว้ในระยกะรหรือ รฯดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่ะนถ้ะวันที่เข้ะพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่ะน) อะจจ ะเป๐นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่รฯบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกะลวันหยุด มีงะนแฟร์ต่ะงๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่ะอะหะร ค่ะเข้ะชม แลฯ ค่ะยะนพะหนฯทุกชนิด ตะมที่รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ข้ะงต้น  
5. เจ้ะหน้ะที่บริษัท ฯ คอยอ ะนวยควะมสฯดวกตลอดกะรเดินทะง  
6. ค่ะน ๊ะหนักกรฯเป๋ะสะยกะรบิน Turkish Airlines สัมภะรฯโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขื๊นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

แลฯค่ะปรฯกันวินะศภัยเคร่ืองบินตะมเง่ือนไขของแต่ลฯสะยกะรบินที่มีกะรเรียกเก๏บ แลฯกรณีสัมภะรฯเกินท่ะนต้องเสียค่ะปรับ
ตะมที่สะยกะรบินเรียกเก๏บ  

7. กะรปรฯกันกะรเดินทะง บริษัทฯได้จัดท ะแผนปรฯกันภัยกะรเดินทะงส ะหรับผู้เดินทะงไปต่ะงปรฯเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนปรฯกันภยั Group tour โดยแผนปรฯกันจฯครอบคลุมกะรรักษะกรณีลูกค้ะติดเช๊ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่ะงๆ ซ่ืงเกิดข๊ืน
ภะยในวันเดินทะง แลฯลูกค้ะต้องท ะกะรรักษะในโรงพยะบะลที่ปรฯกันครอบคลุมกะรรักษะเท่ะนั๊น (เข้ะรับรักษะในรูปแบบอื่นๆ
ปรฯกันจฯไม่ครอบคลุม) ซ่ืงสะมะรถศืกษะข้อมูลเพ่ิมเติมจะกเจ้ะหน้ะทีได้ กรณีลูกค้ะต้องกะรซ๊ือปรฯกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง 
เพ่ิมควะมคุ้มครอง สะมะรถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ืงควะมคุ้มครองแลฯข้อยกเว้น เป๐นไปตะมเง่ือนไขกรมธรรม์ปรฯกันภัย  ปรฯกันภัย
เดินทะงนี๊โดยทั๊งนี๊กะรท ะปรฯกันนี๊จะกบริษัทมะกกว่ะข้อบังคับ ตะมพรบ.ธุรกิจน ะเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน ะเที่ยวท ะปรฯกัน
เฉพะฯอุบัติเหตุในกะรเดินทะงเท่ะนั๊น  แต่ทั๊งนี๊ ท่ะนสะมะรถศืกษะเงือนไขควะมคุ้มครองแลฯข้อยกเว้นแผนเติมจะกเว๏บไซด์ 
Allianz ได้กรณีท่ะนต้องกะรซ๊ือควะมคุ้มครองเพ่ิมเติมสะมะรถแจ้งควะมปรฯสงค์มะที่บริษัทฯ 

8. ค่ะภะษีสนะมบิน แลฯค่ะภะษีน ๊ะมันตะมระยกะรทัวร์ 
9. ค่ะรถปรับอะกะศน ะเที่ยวตะมรฯบุไว้ในระยกะร พร้อมคนขับรถ (กฎหมะยไม่อนุญะตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่ะ Vat 7% แลฯ ค่ะภะษีหัก ณ ที่จ่ะย 3% 

อัตระค่ะบริกะรนี๊ไม่รวม  
1. ค่ะท ะหนังสือเดินทะงไทย แลฯเอกสะรต่ะงด้ะวต่ะงๆ  
2. ค่ะใช้จ่ะยอื่นๆ ที่นอกเหนือจะกระยกะรรฯบุ อะทิเช่น ค่ะอะหะร เคร่ืองดื่ม ค่ะซักรีด ค่ะโทรศัพท์ เป๐นต้น  
3. ค่ะภะษีทุกระยกะรคิดจะกยอดบริกะร, ค่ะภะษีเดินทะง (ถ้ะมีกะรเรียกเก๏บ)  
4. ค่ะภะษีน ๊ะมันที่สะยกะรบินเรียกเก๏บเพ่ิมภะยหลังจะกทะงบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลฯได้ท ะกะรขะยโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่ะพนักงะนยกกรฯเป๋ะที่โรงแรม 
6. ค่ะทิปไกด์ คนขับรถ ท่ะนลฯ 70 EUR หรือ ปรฯมะณ 2,600บะท/ท่ะน ส ะหรับหัวหน้ะทัวร์แล้วแต่ควะมปรฯทับใจแลฯน ๊ะใจจะกท่ะน 



 

 

 

 

 

  
หมะยเหตุ : กรุณะอ่ะนศืกษะระยลฯเอียดทั๊งหมดก่อนท ะกะรจอง เพ่ือควะมถูกต้องแลฯควะมเข้ะใจตรงกันรฯหว่ะงท่ะนลูกค้ะแลฯ
บริษัท ฯ แลฯเมื่อท่ะนตกลงช ะรฯเงินมัดจ ะหรือค่ะทัวร์ทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯ แล้ว ทะงบริษัทฯ จฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่ะงๆ ทั๊งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํที่จฯเลื่อนกะรเดินทะงหรือปรับระคะค่ะบริกะรข๊ืนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณฯไม่ถืง15ท่ะน  
2. ขอสงวนสิทธิํกะรเก๏บค่ะน ๊ะมันแลฯภะษีสนะมบินทุกแห่งเพ่ิม หะกสะยกะรบินมีกะรปรับข๊ืนก่อนวันเดินทะง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํในกะรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะอันเนื่องจะกสะเหตุต่ะงๆ  
4. บริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน หะกเกิดกรณีควะมล่ะช้ะจะกสะยกะรบิน, กะรยกเลิกบิน, กะรปรฯท้วง, กะรนัดหยุดงะน, กะร
ก่อกะรจละจล, ภัยธรรมชะติ, กะรนะส่ิงของผิดกฎหมะย ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน หะกเกิดส่ิงของสูญหะย อันเนื่องเกิดจะกควะมปรฯมะทของท่ะน, เกิดจะกกะรโจรกรรม แลฯ 
อุบัติเหตุจะกควะมปรฯมะทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่ะนตกลงช ะรฯเงินมัดจ ะหรือค่ะทัวร์ทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯ แล้ว ทะงบริษัทฯ จฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆ 
ทั๊งหมด  
7. ระยกะรนี๊เป๐นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกะรยืนยันจะกบริษัทฯอีกคร๊ังหนื่ง หลังจะกได้ส ะรองโรงแรมที่พักในต่ะงปรฯเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในรฯดับใกล้เคียงกัน ซ่ืงอะจจฯปรับเปลี่ยนตะมที่รฯบุในโปรแกรม  
8. กะรจัดกะรเร่ืองห้องพัก เป๐นสิทธิํของโรงแรมในกะรจัดห้องให้กับกร์ุปที่เข้ะพัก  โดยมีห้องพักส ะหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอะจจฯขอเปลีย่นห้องได้ตะมควะมปรฯสงค์ของผู้ที่พัก ทั๊งนี๊ขื๊นอยู่กับควะมพร้อมให้บริกะรของโรงแรม แลฯไม่สะมะรถรับปรฯกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทะงต้องกะรควะมช่วยเหลือเป๐นพิเศษ อะทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณะแจ้งบริษัทฯ อย่ะงช้ะ10วันก่อนกะรเดินทะง มิฉฯนั๊น 
บริษัทฯไม่สะมะรถจัดกะรให้ล่วงหน้ะได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงะนแลฯตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิํในกะรให้ค ะสัญญะใด ๆ ทั๊งส๊ินแทนผู้จัด นอกจะกมีเอกสะรลงนะมโดยผู้มี
อ ะนะจของผู้จัดก ะกับเท่ะนั๊น 
11. ผู้จัดจฯไม่รับผิดชอบแลฯไม่สะมะรถคืนค่ะใช้จ่ะยต่ะงๆ ได้เนื่องจะกเป๐นกะรเหมะจ่ะยกับตัวแทนต่ะงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทะงไม่ผ่ะน
กะรพิจะรณะในกะรตรวจคนเข้ะเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ะจฯเป๐นกองตรวจคนเข้ะเมืองหรือกรมแรงงะนของทุกปรฯเทศในระยกะร
ท่องเที่ยว อันเนื่องมะจะกกะรกรฯท ะที่ส่อไปในทะงผิดกฎหมะย กะรหลบหนี เข้ะออกเมือง เอกสะรเดินทะงไม่ถูกต้อง หรือ กะรถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.กะรปรฯกันกะรเดินทะง บริษัทฯได้จัดท ะแผนปรฯกนัภยักะรเดนิทะงส ะหรับผู้เดินทะงไปตะ่งปรฯเทศกับ Allianz Travel แบบแผน
ปรฯกันภัย Group tour โดยแผนปรฯกันจฯครอบคลุมกะรรักษะกรณีลูกค้ะติดเช๊ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่ะงๆ ซ่ืงเกิดข๊ืนภะยในวัน
เดินทะง แลฯลูกค้ะต้องท ะกะรรักษะในโรงพยะบะลที่ปรฯกันครอบคลุมกะรรักษะเท่ะนั๊น (เข้ะรับรักษะในรูปแบบอื่นๆปรฯกันจฯไม่
ครอบคลุม) ซืงสะมะรถศืกษะข้อมูลเพ่ิมเติมจะกเจ้ะหน้ะทีได้ กรณีลูกค้ะต้องกะรซ๊ือปรฯกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมควะมคุ้มครอง 
สะมะรถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ืงควะมคุ้มครองแลฯข้อยกเว้น เป๐นไปตะมเง่ือนไขกรมธรรม์ปรฯกันภัย  ปรฯกันภัยเดินทะงอันนีโดยทั๊งนี๊กะร
ท ะปรฯกันนี๊จะกบริษัท  มะกกว่ะข้อบังคับ ตะม พ .ร .บ  .ธุรกิจน ะเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน ะเที่ยว ท ะปรฯกันเฉพะฯอุบัติเหตุในกะร
เดินทะงเท่ะนั๊น แต่ทั๊งนี๊ ท่ะนสะมะรถศืกษะเงือนไขควะมคุ้มครองแลฯข้อยกเว้นแผนเติมจะกเว๏บไซด์ Allianz ได้กรณีท่ะนต้องกะร
ซ๊ือควะมคุ้มครองเพ่ิมเติมสะมะรถแจ้งควะมปรฯสงค์มะที่บริษัทฯ 
 


