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��รวมเดินทางสมัผสัความยิง่ใหญแ่หง่ดนิแดน 2 ทวีป เตม็อิ่มกับ
ประวัตศิาสตรท์ีย่ิง่ใหญแ่ละยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชืน่

ชมความงามของธรรมชาตใินรปูแบบ  

Bird eye view ณ เมอืงคัปปาโดเกยี�� 
Yแถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครือ่งรางนำโชคของประเทศตรุก ีทา่นละ 1 อนั 

Yแถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิน่คณุภาพทีท่ำมาจากทบัทมิหอมชืน่ใจ ทา่น
ละ 1 กลอ่ง 
Yแถมฟร!ี! ไอศกรมีทอ้งถิน่ของตรุกทีา่นละ 1 อนั 

Yแถมฟร!ี! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตรุก ีทา่นละ 1 แกว้ 

****(สงวนสทิธิส์ำหรบักรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไปเทา่นัน้)**** 
Yพกัโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดนิทาง 

Yสดุชคิ!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ำ้ 1 คนื ทีเ่มอืงคปัปาโดเกยี   Yเทีย่วไมเ่หนือ่ยนอนอิสตนับูล 1 คนื 

**หมายเหต:ุกรณหีอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ำ้ประยกุตเ์ตม็ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเปน็โรงแรม
เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั ซึง่สไตลก์ารตกแต่งอาจจะไมเ่ปน็สไตลถ์ำ้ประยกุต ์บรษิทัสงวนสทิธิใ์น

การเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้** 
Yบนิตรงกบัสายการบนิประจำชาต ิTurkish Airlines   

 YFREE WIFI ON BUS ตลอดการเดนิทาง!!!! 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้
า 

กลา
งวนั คำ่ โรงแรมทีพ่กั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู-ิกรงุอสิตนับลู-ล่องเรอืชอ่งแคบ
บอสฟอรสั   

✈ ✈ O 
ISTANBUL PARK IN BY 

RADISSON HOTEL 

2 
เมอืงอสิตนับูล-สเุหรา่สนีำ้เงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาป-ึ
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟยี-เมอืงองัการา่ 

O O O 
ANKARA SERGAH 

HOTEL  

3 
เมอืงองัการา่-ทะเลสาบเกลือ-คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-หบุเขาอซุิ
ซาร-์ระบำหนา้ทอ้ง 

O O O BURCU KAYA HOTEL  

4 

OPTIONAL BALLOON IN คปัปาโดเกยี-เมอืงเกอเรเม-พพิธิภณัฑ์
กลางแจง้-เมอืงคอนยา-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-แวะชม 
CARAVANSARAI-เมอืงปามคุคาเล ่

O O O 

PAMUKKALE 

TRIAPOLIS THERMAL 

HOTEL 

5 
เมอืงปามุคคาเล-่ปราสาทปยุฝา้ย-เมอืงเฮยีราโพลสิ-เมอืงโบราณ
เอฟฟซิสุ-บา้นพระแมม่าร-ีรา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมอืงคูซา
ดาซ ึ

O O O 

KUSADASI  

GRAND SAHINS 

HOTEL 

6 เมอืงคูซาดาซ-ึโรงงานเครือ่งหนงั-วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ-
เมอืงชานคัคาเล-่มา้ไมจ้ำลองเมอืงทรอย   

O O O 
CANAKKALE 

TUSAN HOTEL 

7 
กรงุอสิตนับลู-สวนดอกทวิลปิ อเีมอรก์นั พารค์เฉพาะเดอืน
เมษายนเดอืนเดยีวเทา่นัน้–ตลาดสไปซม์ารเ์กต็ O O ✈ - 

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู-ิกรงุอสิตนับลู-ลอ่งเรอืชอ่งแคบ

บอสฟอรสั      (-/-/D) 
06.00 น. �คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา

ออกระหว่างประเทศ ช้ัน4 สายการบินTURKIST AIRLINE เคานเ์ตอร ์U 
ประตู 9 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

09.20/09.25 น.Qเหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE 

เที่ยวบินที่ TK 59 ใช้เวลาเดินทางประมาณ  10 ชั่วโมง (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

***คำเตอืน!! เพื่ออรรถรสในการเข้าหอ้งนำ้ระหว่างทางของการเดินทางไปยังแต่ละ
เมืองต่างๆ ของประเทศตุรกีควรเตรียมธนบัตรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่า
เพื่อเข้าหอ้งนำ้ อัตราคา่บรกิารประมาณ 1-2 ลีล่า เป็นธรรมเนยีมของการ
ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะของประเทศตุรกี อย่าหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ 
^^*** 

 

 

 

 

 

 

15.50/16.15 น.เดินทางถึง สนามบนินานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง  
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 
นำทุกท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและ
เอเชีย ซึ่งทำให้ประเทศตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป 
ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทาง
เดินเรือที่เช่ือมทะเลดำทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั้งเรียงราย
อยู่ตามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชม
วิวที่สำคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เช่ือให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝ่ัง
ยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 



(TUR-FST8D-TK) 

เมตร และได้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัย
นั้น  (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่  21) ขณะที่ ล่องเรือพร้อมด่ืมด่ำกับ
บรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง
โดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงาม
ตระการตา  

 
 

 
 

 

 

 
ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ã นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง เมอืงอสิตนับลู-สเุหรา่สนีำ้เงนิ-ฮปิโปโดรม-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟยี-
พระราชวงัทอปกาป ึ
   เมอืงองัการา่                  
(B/L/D) 
เช้า  äบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
** ข้อกำหนด โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ สำหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จำเป็นต้อง
ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ 
มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ  สุภาพบรุษุ : ควรสวม
กางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป 
จากนั้ น นำทุ กท่ าน ชม  สุ เห ร่ าสี น้ ำ เงิน  (BLUE MOSQUE) ห รือ 

SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุด
ยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวม
เอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบ
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อิสลามด้ังเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือน
แสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดย
ตั้งช่ือตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  
 
 
 

 
 

จาก นั้ น น ำทุ ก ท่ าน สู่  จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า น อ ะห์ เม ต ห รือ ฮิ ป โป โด ร ม 
(HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้
เป็นที่แสดงกิจกรรมตา่งๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนส
แตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างข้ึนตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออต
โตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลาน
ด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสา
ที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิส
ตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7  
 
 
 
 

 
 
กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนำทุกทา่นชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟยี (SAINT SOPHIA)หรอื โบสถ์
ฮาเจยี โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุม
สวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้า
จักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้
เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุก
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ทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับ
ถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจ้าจัสติน
เนียนมีอำนาจเหนือตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ข้ึนใหม่ ใช้เวลา
สร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 
1435) พระองค์ต้องการให้เป็นส่ิงสวยงามที่สุดได้พยายามหา ส่ิงของมีค่า
ต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง 
มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อม
จนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย 
พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
จึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนำทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาป ึ(TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่
ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างข้ึน
โดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลาน
กว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่ง
นี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้
อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวัง
แห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงส่ีพันกว่าคนนำ
ท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติข้าวของ
เครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย 
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จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง เมืองอังการ่า หรือที่มี ช่ือตาม
ประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็น
เมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต 
Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่
ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 
450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ 
และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความสำคัญของกรุง
อังการา กรุงอังการามีประชากรจำนวน 4,965,542  คน ทำให้กรุง
อังการาเป็นเมืองที่มปีระชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ใน
กลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
เครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคม
ทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน 
และเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั่วตุรกี
ด้วย 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ทะเลสาบเกลอื-คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-หบุเขาอซุซิาร-์ระบำ
หนา้ทอ้ง      (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที ระหว่างทางนำ
ท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) 
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กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำทุกท่านสู่ นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการ
ข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่
หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เช่ือมต่อถึงกันเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนา
คริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ 
เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ แต่ละช้ันมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืน
ได้ ทำเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช้
ประชุม มีบ่อน้ำและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา
เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้  
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรปู หุบเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขา
คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน 
มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้
เป็นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่ สูงที่สุดของ
บริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย  
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จากนั้นนำท่านแวะ ชมโรงงานจวิเอวรร์ีแ่ละโรงงานเซรามิค อิสระกับการ
เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก 
 
 
 

 
 
ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance 

เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ใน
ดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เช่ือกันว่าชน
เผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องให้มีมาจนถึง
ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทำให้ระบำหน้าท้องแพร่หลายมี
การพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบำ
หน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

 
 
 
 
 

 
ã นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ!! CAPPADOCIA BURCU 

KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหต:ุกรณหีอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ำ้ประยกุตเ์ตม็ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นเปน็โรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั ซึง่สไตลก์ารตกแตง่อาจจะไมเ่ปน็สไตล์
ถำ้ประยกุต ์บรษิทัสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้** 
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วนัทีส่ี ่ OPTIONAL BALLOON IN คปัปาโดเกยี-เมอืงเกอเรเม-
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-แวะชม 
CARAVANSARAI-เมอืงปามคุคาเล ่      (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** แนะนำโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์
(Optional Tour) ** 

1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** สำหรับท่านที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงาม
ของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสรมิพเิศษ จำเปน็ตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 
04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิน่มารับไปข้ึนบอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึง่ทีห่าชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปข้ึนบอลลูน 
ประมาณ 30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิในการข้ึน
บอลลูน ทา่นละ 250-300 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกนัอบุัติเหตทุีร่วมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่
ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เครื่องรอ่นทุกประเภท ดังนั้นข้ึนอยู่กบัดุลยพนิจิของ
ท่าน ** 
หมายเหต:ุ เนือ่งจากชว่งนีเ้ปน็ชว่งไฮซซีัน่ จงึมคีวามตอ้งการในการขึน้บอลลนูของ
นกัเทีย่วเปน็จำนวนมาก เพือ่มโีอกาสในการขึน้บอลลนู รบกวนแจง้ความประสงค์
และชำระคา่บอลลนูพรอ้มการจองทวัรจ์องการขึน้ 
2.รถจีบ๊ทวัร ์(Jeep Tour) ** สำหรบัทา่นใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปา
โดเจียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-
06.00 น. โดยมีรถท้องถิน่มารับ เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคัปปาโดเจีย
บริเวณภาคพืน้ดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจ๊ีบ
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิในการนัง่รถจ๊ีบอยู่ที ่ทา่นละ ประมาณ 100-
150 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ข้ึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัิเหตทุี่
รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจ๊ีบ 
ดังนัน้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ** 
** คำแนะนำ ** 
- เนื่องด้วยข้อกำหนดของเวลา ท่านจำเป็นต้องเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใด 
อย่างหนึ่ง  
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- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึง่ช่ัวโมงกอ่นออกเดินทาง 
และ ควรแจ้งใหห้ัวหน้าทัวรท์ราบตัง้แต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพื่อ
เตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี้ ไมอ่นญุาตให้ผู้ที่เปน็โรคหัวใจข้ันรนุแรง หรือ ตัง้ครรภ์ เข้าร่วมโดย
เด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมว่่ากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผิดชอบทกุกรณี 
- สำหรับท่านทีไ่มร่่วมในโปรแกรมเสรมิพิเศษ ท่านจำเปน็ต้องพักผ่อนรอคณะอยู่ที่
โรงแรมทีพ่ัก 
 
 

 

 
 

 
นำทุกท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME 

MUSEUM)ซึ่งยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่ง
เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาว
คริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้าง
โบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วย
กับศาสนาคริสต์   
 
 
 
 
 

 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 240กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.40 

ชั่วโมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกอง
คาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตาม
เส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 
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กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็น
สถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลม
ขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจำราชสำนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์
โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน
ประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ 
บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย 

 
 
 
 
 

 
หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้
เวลาเดินทาง 4.50 ช่ัวโมง (395 กิโลเมตร) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่รอ้นไหล
ทะลุข้ึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่
ไหลลงสู่หน้าผา 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ã นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝา้ย-เมอืงเฮยีราโพลสิ-เมอืงโบราณ
เอฟฟิซสุ 
   บา้นพระแมม่าร-ีรา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมอืงคซูาดาซึ

       (B/L/D) 
เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเช่น 
ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เส้ือผ้า  
เป็นต้น เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100% จากนั้นนำท่านชม ปราสาท
ปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพ
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ของน้ำตกสีขาวเป็นช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียม
ทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความ
งดงามมากท่านจะได้สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมือง
โรมันโบราณที่สรา้งล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเช่ือกันว่ามี
สรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้
เกิดการพังทลายลงเหลือเพยีงซากปรักหักพงักระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยัง
พอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่
วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเป็นต้น  

 
 

 

 

 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 190 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.50 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่าที่สำคัญ
ทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่
สำคัญส่ิงมหัศจรรย์ยุคโบราณ  

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมือง
โบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาว
โยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองข้ึน
ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวก
เปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้า
ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซสุ ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน 
นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไป
ด้วยซากส่ิงก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึง
ปัจจุบันนี้ นำท่านชม ห้องอาบนำ้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที่
ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุด
โบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างล้วน
เป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
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นำท่านชม บ้านพระแม่มาร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเช่ือกัน
ว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูก
ค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้
เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง 
เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี 
ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐช้ันเดียว 
ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้
เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ำสามก๊อก ที่ มีความ
เช่ือว่าเป็นก๊อกน้ำที่มคีวามศักด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเรื่อง สุขภาพ ความ
ร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเช่ือวา่
หากต้องการให้ส่ิงที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้ว
นำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน 
 
 
 
 

 
 
 

จากนั้นนำท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม ส่ิงท่อข้ึนช่ือของประเทศตุรกี เป็น
พรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื้อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านซื้อ
ขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากข้ึนช่ือ
ของประเทศตุรกี  
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ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

วนัทีห่ก เมอืงคซูาดาซ-ึโรงงานเครือ่งหนงั-วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ-
เมอืงชานคัคาเล-่ 

  มา้ไมจ้ำลองเมอืงทรอย         
 (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังข้ัน
หลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนัง
ต่างๆตามอัธยาศัย 
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จากนั้นนำท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF 

ARTEMIS) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซาก
ปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความย่ิงใหญ่ในอดีตได้  
และแวะถ่ายรูป โบสถน์กับญุเซนต ์จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวก
ของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลีย
หรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน  
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและสำคัญ
ที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดส้ินสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ 
ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดใน
ดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งข้ึนบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk 
ที่มองเห็นพื้นทีแ่ละมี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วย
ลานขนาดใหญ ่ 
 

 

 

 

 

 

 
กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล ่(CANAKKALE) (ระยะทาง 410 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่าที่สำคัญ
ทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่
สำคัญส่ิงมหัศจรรย์ยุคโบราณ  หลังจากนำท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื่อชม ม้า
ไม้จำลองเมอืงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึก
ของนักรบโบราณซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม ้เป็น
สงครามที่สำคัญตำนานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาว
กรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิด
แผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จำลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่า
ม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซอ่นตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ทำ
การเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาว
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กรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทพัออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อ
เห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทำการเข็นม้า
โทรจันเข้ามาในเมืองแล้วทำการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอย
นอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้วทำ
การเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมือง
ทรอยได้ ก่อนที่จะทำการเผาเมืองทรอยทิ้ง  
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ã นำท่านเข้าสู่ที่พัก CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จด็ กรงุอสิตนับลู–ตลาดสไปซม์ารเ์กต็-สวนดอกทวิลปิ อเีมอรก์นั 
พารค์ ชว่งเดอืน เมษายน เดอืนเดยีวเทา่นัน้**    
         (B/L/-) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5 ช่ัวโมง  
(ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 

กลางวัน ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
**โปรแกรมพเิศษสำหรบัชว่งเดอืน เมษายน เดือนเดียวเท่านั้น** นำท่าน
เข้าชมภายใน สวนดอกทวิลปิ อีเมอร์กัน พาร์ค สวนสาธารณะที่สวยที่สุด 
และมีช่ือเสียงที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน เมษายน เดือนเดียวเท่านั้น 
ของทุกปี สวนสาธารณะแห่งนี้จะใช้เป็น สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิว
ลิป Tulip Festival 2020 โดยแท้จริงแล้ว ประเทศตุรกี เป็นต้นกำเนิด
ดอกทิ ว ลิปข องโลก  คน ส่วน ให ญ่ จะเขาใจ ผิดว่า เป็ น  ประเท ศ
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เนเธอร์แลนด์ให้ทา่นได้อิสระกับการถ่ายภาพดอกทวิลิปหลากสีหลายสาย 
พันธ์ุนับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 

 
 

นำท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ 
ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที่
ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานข้ึนช่ือและถั่ว
หลากหลายชนิดให้เลือกสรร 

   

 

 

 

 

 
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.55/18.35 น.Qเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlines

เที่ยวบินที่ TK-58 ใช้เวลาเดินทาง 
  ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
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วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ          (-/-/-) 
07.30/07.50 น.คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วย
ความสวัสดิภาพและความประทับใจ  
 

**รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยคำนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สำคญั**  
**กอ่นทำการจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั* 

 
อัตราค่าบริการ 

กำหนดการ
เดนิทาง เทีย่วบนิไป-กลบั 

ราคา
ผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้ง
ละ 2-3 
ทา่น) 

ราคาเดก็
เสรมิเตียง 
(พกักบั

ผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

ราคาเดก็
ไมเ่สรมิ
เตยีง  

(พกักบั
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

20-27 ม.ีค.63 

21-28 ม.ีค.63 

ไป TK59 BKK-IST 09.20-

16.15 

กลบั TK58 IST-BKK 18.35-

07.50+1 

32,888  32,888  32,888 7,500  

27 ม.ีค.-03 

เม.ย.63 

ไป TK59 BKK-IST 09.20-

16.15 

กลบั TK58 IST-BKK 17.55-

07.30+1 

32,888  32,888  32,888 7,500  

08-15 เม.ย.63  

09-16 เม.ย.63 

10-17 เม.ย.63 

11-18 เม.ย.63 

12-19 เม.ย.63 

ไป TK59 BKK-IST 09.25-

15.50 

กลบั TK58 IST-BKK 17.55-

07.30+1 

39,888  39,888  39,888  9,500  

13-20 เม.ย.63 
ไป TK59 BKK-IST 09.25-

15.50 
38,888  38,888  38,888  9,500  
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กลบั TK58 IST-BKK 17.55-

07.30+1 

30 เม.ย.-07 

พ.ค.63 

ไป TK59 BKK-IST 09.25-

15.50 

กลบั TK58 IST-BKK 17.55-

07.30+1 

33,888  33,888  33,888  8,500  

01-08 พ.ค.63 

02-09 พ.ค.63 

03-10 พ.ค.63 

27 พ.ค.-03 ม.ิย.

63 

ไป TK59 BKK-IST 09.25-

15.50 

กลบั TK58 IST-BKK 17.55-

07.30+1 

33,888  33,888  33,888  8,500  

 

UPDATE 26/12/19 

**ราคานี ้สงวนการเดนิทาง จำนวน 25 ทา่นขึน้ไป** 
**ราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

** อตัราคา่บรกิาร สำหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 

10,000 บาท ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทำการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ 
หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** สำหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จำเปน็ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจำนวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะ

คณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจำนวนทีก่ำหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นทำการจอง โดย

ละเอยีดทกุขอ้ ** 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

R ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วันเดินทางกลับ 

(Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

R ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
R ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน 
Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1-

2 ช้ิน โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

R ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
R ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 
ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไว้ในโปรแกรม
ชัดเจน  
R ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
R ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรอง

แพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุ
มากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของ
สัญญาฯ) 



(TUR-FST8D-TK) 

**ประกนัภยัทีท่ำจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุ
ประเภท ดงันัน้การเลอืกซือ้  

Optional Tour ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุก
ครั้ง) 
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 
T ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ 

BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

T }เปน็ธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศก์
ทอ้งถิน่+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ 59 USD หรอื

ประมาณ 1,950 บาท ตอ่ทรปิ 

}คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 7 วนั เทา่กบั 21 USD) 
}พนกังานขบัรถในทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเปน็ 7 วนั เทา่กบั 14 USD) 

}ค่าทปิมคัคเุทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)  
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

(Infant) ทั้งนีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน 
T ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 
(ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอคำแนะนำในการย่ืนคำร้องขอวีซ่า 
T อัตราค่าเข้าห้องน้ำจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า 
/1ห้องน้ำ 
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เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการ
เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจาก
วันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 2 
ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับ
ยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม 
มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวัน
เวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ 
วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนาม
ในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน 
ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ต
หน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ 
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2.1 แจ้งยกเลกิ 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** 
กรณทีีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บรกิารที่ชำระแล้วเนื่องจาก
การจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละ
คณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้
คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยว
หรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่
มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรบัประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวรว่มเดินทางนอ้ยกวา่ที่ทางบริษัทกำหนดเพือ่ให้คณะเดินทางได้ ทาง
บริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ดำเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่า
ทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการ
อนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง
ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลา
ทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน
เสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
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ขอ้มลูสำคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้
ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ 
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้า
ต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 
อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้อง
เด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดข้ึนจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะ 
ให้บรกิารในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) ห้องที่
เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะ
ไม่เทียบเท่ากับ 
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยว
ประเทศตรุกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดสำคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม 
ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง 
 

ขอ้มลูสำคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) 
สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัท
จะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้
กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 
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2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนใน
ข้ันตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
กรณีต้องการ Upgrade เป็น ช้ันธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี้ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร พร้อม
คณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หาก
ออกบัตรโดยสาร พรอ้มคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บาง
กรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้งนี้การตัดสินใจ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่สายการบินเป็นสำคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารชนิดราคาพิเศษ 
(ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยัดที่สุด) 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธ์ิสำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสี

น้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำ
เงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม
คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสาร
ใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนญุาตการใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่าน
การอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขา
ออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา
จ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุ
ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือ
ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกด
ช่ือ นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน 
และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบรษัิทพรอ้มการชำระเงินมัดจำหรือส่วนทีเ่หลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความ
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริงของประเทศที่ เดินทาง ทั้งนี้  ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่
เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของ
สายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทาง
บริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการ
เพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญา
ใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ 
ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่
ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 
ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้า
ของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดย
แยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา
ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
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12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับ
การรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจ
จำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่
ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่
เกิดเหตุการณ์นี้ข้ึน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายเุหลอืใช้งานไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบั
จากวนัเดนิทาง 

และมีหนา้ทีเ่หลอืไว้ประทบัตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ 
** กรณ ีถือหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม ** 
**ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ำการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้

ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการชำระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ
ขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณ*ี* 


