
 

 

รหัสทัวร ITV1902861 

ทัวรตุรกี มนตเสนห ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล 
8 วัน 6 คืน (TK) 
อิสตันบูล   คัปปาโดเกีย   โรงแรมสไตลถํ้า   นครใตดินชาดัค 

พิพิธภัณฑกลางแจง   ชมระบําหนาทอง   พิพิธภัณฑเมฟลานา 

คาราวานสไลน   ปราสาทปุยฝ�าย   เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

มาไมจําลองแหงทรอย   ตลาดสไปซ   ชองแคบบอสฟอรัส   สุเหราสีน้ําเงนิ 

ฮิปโปโดม   สุเหราเซนตโซเฟย   พระราชวังทอปกาป 

ทัวรตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล 8วัน 6คืน 
พิเศษ !! บินภายใน 1 ขา/พักโรงแรมถํ้า 2 คืน/ชมโชวระบาํหนาทอง  

แถมฟร!ี!พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปم�ล 
 

 



 

 

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝนของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญและสวยงาม เต็มไปดวย
มรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหราสีนํ้าเงิน สุเหราเซนตโซเฟย เพลิดเพลินไปกับ
ดินแดนแหงเทพนิยายคัปปาโดเกีย ใหทานชมดินแดนอันนาอัศจรรยปามุคคาเล (ปราสาทปุย
ฝ�าย) ชมสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณ มาไมจําลองแหงเมืองทรอย ไป
ยังบานของพระแมมารีที่เชื ่อวาเปนบานที่พระแมมารีเคยอาศัยอยู พิเศษ!!!ชอปปم�งสินคา
พื้นเมืองทีต่ลาดสไปซ และลองเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผนดิน 2 ทวีป พักโรงแรม 
4 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 17 ม้ือ!! บินภายใน 1 ขา 

Option Tour >> ขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ นั่ง
รถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงตางๆอยางใกลชิด (ไมรวมในคาทัวร) 

       บนิตรงระดับ 5 ดาว โดยสายการบิน Turkish Airlines                                     

 
 FLIGHT 
 
Departure  : TK59  BKK-IST  09.20 – 16.15 // TK2008 IST-NAV  18.20-
19.50 (บนิภายใน)   
Return  :      TK58  IST-BKK  18.35 – 07.50+1 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0 - 2 
ป 

(ไมเสริมเตียงพัก
กับผูใหญ 2ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม /
เดินทางทาน

เดียว 
ที่นั่ง หมาย

เหต ุ

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2562 29,888 
ราคาเด็กไมเกิน 2 

ป (Infant)คิด 
50% ของคาทัวร 

7,500 25  
18 – 25 ธันวาคม 2562 31,888 7,500 25  
15 – 22 มกราคม 2563 29,888 7,500 25  
19 – 26 กุมภาพันธ 2563 31,888 7,500 25  
11 – 18 มีนาคม 2563 31,888 7,500 25  



 

 

วันแรก      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ • ทาอากาศยานอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร
บินภายใน • เมืองคัปปาโดเกีย                                                                                  

06.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขา
ออกระหวางประเทศประตู 10 เคานเตอร U ของสายการ
บินเตอรกิช แอรไลน Turkish Airlines เจาหนาที่คอย
อํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติดแท็กกระเป�า  

09.20 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานอตาเติรก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK59 (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 

16.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอตาเติรก (Ataturk Airport) เมืองอสิตันบูล 
จากน้ัน นาํทานเตรียมตัวเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือบินภายในประเทศ   

18.25 น.  ออกเดินทางสู สนามบินเนฟเซไฮร โดยสายการบิน Turkish Airlines โดย
เที่ยวบิน TK2008  

19.50 น. เดินทางถึง สนามบินเนฟเซไฮร (Nevseir Airport) หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนา
อัศจรรย ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลว
ทับถมเปนเวลาหลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัด
เซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหิน
และเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่ง
สวรรคบนดิน จนไดชื ่อวา ดินแดนแหงปลองนางฟ�า และไดรับการแตงตั้งจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

 จากน้ัน นําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตามอัธยาศัย  
   ที่พัก: GOREME KAYA HOTEL โรงแรมสไตลถํ้า หรือระดับใกลเคียงกัน 
  
 เน่ืองดวยโรงแรมถํ้าจะอยูบนเนินสูงบนภูเขาและแตละช้ันไมมีลิฟต ตองยกกระเป�าขึ้น

บรรได ดวยสะภาพพ้ืนที่ไมเหมะกับการลากกระเป�าใบใหญ จึงแนะนําใหทุกทาน แยก



 

 

กระเป�าใบเล็กๆ 1 ใบสําหรับพักแรม 1คืนและชุดสําหรับวันรุงขึ้นกระเป�าใบใหญ
สามารถฝากไวบนรถทัวรได  

 *แตรบกวนสํารวจสิ่งของมีคาในกระเป�าที่อยูบนรถ  ถาเกิดของสูญหายทางทัวรจะไม
สามารถรับผิดชอบสิ่งของของลูกคาใดๆทั้งสิ้น* 

 กรณีโรงแรมถํ้าจํานวนหองไมเพียงพอ หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพัก
โรงแรม 5 ดาวแทน 

 (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
 
 
 

 
 
วันที่สอง       นครใตดินชาดัค • พิพิธภัณฑกลางแจง • โรงงานทอพรม • โรงงานเซรามิค    
                    Jewellery Shop •  ชมระบําหนาทอง (Belly dance)       
    อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา  รับประทาน

อาหารเชา ณ 
หองอาหารของ
โรงแรม (ม้ือที่1) 

 หมายเหตุ: สําหรับ
ท านใดท ี ่ สนใจขึ้ น
บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อ
ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบน
บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาทัวรไมรวมคาขึ้นบอลลูน 1 ทาน ราคาประมาณ 
230  USD ) หรือถาหากใครอยากสัมผัสประสบการณใหมกับการนั่งรถ Jeep 



 

 

Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแคนยอน ตรอกซอกเขาที่เปนรูปทรงตางๆ ไดเห็น
ปลองภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ใหทานไดแวะถายภาพเก็บความประทับใจกับวิว
ทิวทัศนที่สวยงาม (คาทัวรไมรวมคารถ Jeep 1 ทาน ราคาประมาณ 120 USD 
) จากนั้น นําทานชม นครใตดินชาดัค(Cardak Underground City) เกิดจาก
การขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงนี้มี
ครบเครื ่องทุกอยางทั ้งหอง โถง หองนอน หองนํ ้า หองถนอมอาหาร หองครัว 
หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พ้ืนเมือง  (ม้ือที่2) 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองเกอเรเม(Goreme) นํา
ทานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑกลางแจง(Goreme Open-
Air Museum) ซึ ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้า
เปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืน
ที ่ไม เห็นดวยกับศาสนาคริสต จากนั ้น นําทานเดินทางชม โรงงานทอพรม 
(Carpet),โรงงานเซรามิค(Pottery) และรานจิวเวอรรี่ Jewellery อิสระกับ
การเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่3)  
 นําทานชมระบําหนาทองตรุกี (Belly Dance) เปนการเตนรํา

ที่เชื่อกันวาเกาแกสุดอยางหนึ่ง มีรากสืบสาวไดถึง 6,000 ป ใน
ดินแดนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน สัมพันธกับวัฒนธรรมบูชา
พระแมผูเปนแหลงที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับ
ความอุดมสมบูรณ เอื้อใหการคลอดลูกเปนไปโดยสวัสดิภาพ แต
เดิมจึงเปนการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อทองและสะโพก ชวยให
นางรํามีรางกายแข็งแรง(พรอมเสริฟ Local Drink ไมจํากัด) 

          จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
   ที่พัก: GOREME KAYA HOTEL โรงแรมสไตลถํ้า  หรือระดบัใกลเคียงกัน 



 

 

                  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบรษิัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วนักอนวัน
เดินทาง)  
 

วันที่สาม       เมืองคัปปาโดเกีย • คาราวานสไลน • เมืองคอนยา •  พิพิธภัณฑเมฟลานา • 
เมืองปามุคคาเล                                                                             
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                     

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือที่4) 
 นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล ระหวางทาง นํา

ทานแวะถายรูป คาราวานสไลน (ระยะทาง 128ก.ม /
ใชเวลา 1.30 ช.ม )  ที่พักกองคาราวานในอดีตของ
สุลตานฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู
ที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดินเคยโค
บาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปน
สุเหรา สวนบริเวณอ่ืนจัดเปนครัว หองน้ํา และหองนอน 
จากนั้น นําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) 
(ระยะทาง108ก.ม/ใชเวลา 1 ช.ม)  เปนเมืองที่นิยม
ใชเปนจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรก
ของชาวเติรกในตุรกี หรือที่ยุคน้ันเรียกอนาโตเลียเปนอู
ข าวอ ู น ํ ้าของประเทศ จากนั ้น น ําท านชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mavlana 
Museum) กอตั้งขึ ้นปคศ1231โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ่ ผู วิเศษในศาสนา
อิสลาม เกิดที่อัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนยา เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเปน
ภาษาเปอรเซีย และเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนา
อิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน เดิมที่น่ีเปนสถานที่นักบวชใน
ศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย กอนไปทําการ
หมุนตองอดอาหาร มีการเขาหองฝกทรมานรางกายเปนเวลา1,0001คืน กอนที่จะไป
หมุนได ผูท่ีมีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปชวงเวลาหน่ึง 



 

 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  (ม้ือที5่) 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ระยะทาง401ก.ม/ใช

เวลา 5 ช.ม)   คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย” 
Pamuk หมายถึง ปุยฝ�าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปนนํ้าตกหินปูนสีขาวที่
เกิดขึ้นจากธารนํ้าใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน 
(แคลเซี่ยมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” 
ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัว
แข็งเกาะกันเปนริ ้ว เป นแอง เป นชั ้น ลดหลั ่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเปน
ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่
ใดเหมือน จนทําให ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6)  
 จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
   ที่พัก: TRIPOLIS HOTLE 4 ดาว  หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ชื ่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง)  
 
วันที่สี่      ปราสาทปยุฝ�าย (ปามุคคาเล) • เมืองโบราณเฮียราโพลิส • เมืองคูซาดาซี • เมืองโบราณ
เอฟฟซุส • บานพระแมมารี • ชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง                 
   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม (ม้ือที่7) 



 

 

 นําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย ปามุคคาล เมืองแหงนํ้าพุเกลือแรรอน นําทานชมหนา
ผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางนํ้า เปนรูปรางคลายหอยแครงและนํ้าตกแชแข็ง 
ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย นํ้าแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็ง
เปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย นํ้าแรนี้มีอุณหภูมิประมาณ 
33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบ
หรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมัน
เชื ่อวานํ ้าพุรอนสามารถรักษาโรคได นําทานชม
เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดย
กษัตริย ย ูเมเนสที ่ 1แหงแพรกามุม จากนั ้น นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซี 
(Kusadasi) (ระยะทาง109ก.ม/ใชเวลา 2.40 ช.ม) เปนทาเรือธรรมชาติที่ใชมา
ตั้งแตกอนคริสตกาล หลังจากที่ตกเปนอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห
เหม็ด พาชา ผูเปนวิเซียรแหงสุลตานอาหเหม็ดที่ 1 และสุสตานออสมันที่ 2 ไดสราง
สุเหราคาไลชิและโรงอาบนํ้า ตลอดจนกําแพงเมืองที่พักสําหรับกองคาราวาน เพื่อให
คูซาดาสึเปนเมืองทาที่เหมาะในการทําการคาระหวางยุโรปและแอฟริกาใต และ คูซา
ดาสึเพ่ิงเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเมื่อป ค.ศ.1980 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ม้ือที่8)  
บาย นําทานสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (City of Ephesus) 

อาคารที่เปนสัญลักษณของนครเอฟฟซุส คือ หองสมุด
ของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีก
แหงค ือวิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 
Hadrian สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความ
โดเดนของวิหารแหงนี้คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก 
จากนั้นปดทายกันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดใน
นครเอฟฟซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสราง
โดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่น่ัง สามารถจุคนไดถงึ 
25,000 คน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุค



 

 

นั้น สรางสมัยกรีกโบราณ จากนั้น นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี House of 
Virgin Mary ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมใน
บานหลังนี้ ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูป
ปم�นของพระแมมารี ซึ ่งพระสันตะปาปา โป�ปเบเนดิกสที ่ 16 ไดเคยเสด็จเยือนที่น่ี 
บริเวณดานนอกของบานมีกอกนํ้าสามกอกที่เชื่อวาเปนกอกนํ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถัดจากกอกนํ้าเปน กําแพง
อธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวา หากตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงใน
ผาฝ�าย แลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน จากนั้น นําทาน ชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนัง
คุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสง
ใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองโรงแรม (ม้ือที่9)  
              จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
   ที่พัก: ADA CLASS HOTEL 4 ดาว  หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ชื ่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง)  
 
วันที่หา     เมืองชานคัคาเล • เมืองทรอย • มาไมจําลองแหงทรอย 
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่10) 
 นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ระยะทาง428ก.ม/ใชเวลา 

5.30 ช.ม) ซึง่เปนศนูยกลางการคาตลอดจนชมทางการเดินรถ และขนถายสนิคาจาก
เอเชียสูยุโร นับตังแตสุลตานอาหเม็ดที่2 ไดสราง ป�อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อป 1452 
เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 
เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรกุคืบหนาเขาไปยังชองแคบคารดาแนลสเพื่อบีบใหตุรกี
ถอนตัวออกจากสงครามโลก 



 

 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
(ม้ือที่11) 

บาย นําทานชมเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู ใน
เมืองชานัคคาเล ซึง่เปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวแหงหน่ึง 
บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอยและ
เรื ่องราวการคนพบโดย นักโบราณคดีพรอมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสราง
ซอนทับกันถึง 9 ชั้นซากเมืองเกากําแพง ประตูและมาไมจ ําลองแหงทรอยซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานศึกของนักรบโบราณ ใหเวลาทานชมและ
ถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Trojan Horse) 

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม (ม้ือที่12)  
                

 
จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 

   ที่พัก: TROIA TUSAN HOTEL 4 ดาว   หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ชื ่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง) 
วันที่หก         กรุงอิสตันบูล • ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส • ตลาดสไปซ   
   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่13) 
 นําทานเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (Istanbul) (ระยะทาง 422 ก.ม. ใชเวลา 5 ช.

ม.) 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  (ม้ือที1่4)  
บาย นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ ่งเปนชองแคบที่เชื ่อมทะเลดํา (The 

Black Sea) เขากับทะเลมารมา
ร า (Sea of Marmara) ความ
ยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร 
ความกว างตั ้ งแต   500 เมตร 
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบ



 

 

ของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว 
ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีก
ดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดล
มาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการ
ตา  

 จากนั้น นําทานเดินทางสู Spice Bazaar หรือตลาดเครื่องเทศ มักเรียกกันวา
ตลาดอียิปต เปนตลาดพื้นเมืองของชาวตุรกี ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคา
ยอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของ
ตุรกี เปนตน 

 
 
 
 
 
 
คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  (ม้ือที่15) จากน้ันนําทานเขา

สูท่ีพักแรมพักผอนตามอัธยาศัย 
   ที่พัก: Golden Way Hotel  4 ดาว   หรือระดับใกลเคียงกัน  
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง)  
 

วันที่เจ็ด         สุเหราสีนํ้าเงิน • ฮิปโปโดม • สุเหราเซนตโซเฟย  •  พระราชวังทอปกาป  
                    • ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                   
อาหารเชา,เที่ยง                

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
(ม้ือที่16) 

นําทานชม ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั ้งอยู ที ่จัตุรัส
สุลตานอาเหม็ดซึ ่งคั ่นระหวางมหาวิหารโซเฟย Hagia 



 

 

Sophia และ มัสยิดสีนํ ้าเงิน เปนสิ ่งกอสรางสมัยกรีก เมื ่อ ค.ศ.203 ใชเปน
สนามแขงมาและแขงรถศึก(Chariot Racing)ที่นี่จะมีเสาสําคัญ 3 ตนคือ เสา
คอนส  แตนตินที่ 7, เสาอิยิปต (Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู นําทาน
ชมสุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสว  
ยงามแหงหนึ่ง ชื่อนี้ไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีนํ้าเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดาน
ใน และถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาห
เหม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป (ภายในอาจมีการปรับปรุง ทําให
บางชวงไมสามารถชมดานในได) *กรุณาแตงกายสุภาพ และสุภาพสตรีใหเตรียม
ผาคลุมไวสําหรับรับใชคลุมศรีษะระหวางเท่ียวชม สุเหราสีน้ําเงิน* 

 
 

 จากน้ัน นําทานชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque 
of Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑ
ฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคย
เปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส 
ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ 
ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ ่งใหญที่สุดแหง  หนึ่ง และ 
ถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมา
กลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน (ปดเขาชม
ทุกวันจันทร)  



 

 

 
เที่ยง               รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  (ม้ือที่17) 
บาย นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป 

(Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่
ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน 
ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บ  มหาสมบตัิอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต 
กริชทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทิม และเครื่องทรง
ของสุลตานฯลฯ(ปดเขาชมทกุวันอังคาร)   

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล เพ่ือ
เช็คอินเดินทางกลับ  

18.35 น.        ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เที่ยวบินที่ TK58  

 
วันที่แปด      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

07.50+1 น.
 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  

 

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

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

 การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 25 ทาน 
    - ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน 
    - หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง ทางบริษัทฯจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการ เดินทาง 10 วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทาน
ยังประสงคเดินทางตอ) 
     โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวัน
เดินทางได เพราะจะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวนัเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัท
จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบมุาใหชัดเจน 

 การชําระคาบริการ ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 25 วันกอนวันเดินทาง
 
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายชื่อคูนอน
กับเจาหนาท่ีใหทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตาม
ขอตกลง มฉิะนั้นถาแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี ้
 
 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถสะสมไมลได ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได
จะตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเทาน้ัน 



 

 

 
 ทางบริษัทไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
ตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 
 
 ลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) และ เนื่องจากการวางแปลน
หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
 
 โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
 
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 การใหทิปเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวเดินทางไปตางประเทศ จะตองมีการ
เรียกเก็บเพ่ือเปนสินน้ําใจกับผูใหบรกิารในสวนตางๆ จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนนี้
เพ่ือมอบใหหัวหนาทัวรระหวางการเดินทาง 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป - กลับพรอมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 
 คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2-3 ทาน 
(ในกรณีมงีานเทรดแฟรการแขงขันกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยายพัก
ในเมืองใกลเคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทาน
ตอหอง โรงแรมในตุรกีสวนใหญจะไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2หอง (มี
คาใชจายพักเด่ียวเพิ่ม) 
 คาอาหารครบทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง 
 คารถตลอดรายการทัวร 
 คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุไวในรายการ 
 คามัคคุเทศกของบริษัทนําเที่ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กําหนดสัมภาระโหลดใต
ทองเครื่องทานละ 1ใบ ไมเกิน 20 กิโลกรมั ถือขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 7 กิโลกรัม ไมสามารถ
ซื้อเพิ่มไดและคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน หากน้ําหนักเกิน
ทานจะตองชําระคาปรับหนาเคานเตอรตามที่สายการบินเรียกเกบ็  
 คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
   ไมรวมประกันสุขภาพ  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการทีร่ะบุ พรอมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง (ไมรวมทิป
พนักงานขับรถ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาบรกิาร และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD 

/ทาน ตลอดทริปการเดินทาง 
 คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ และสําหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไมรวมคาภาษีทองเที่ยว

หากมีการเกบ็เพ่ิม 



 

 

 คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือคนตางดาว 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
 คายกกระเป�าเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ 1 ใบ 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1. พาสปอรต 2. ใบประจําตัวคนตางดาว 3. ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4.  

สําเนาทะเบียนบาน (ถามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถามี) 6. รปูถายสี 2 น้ิว 2 รปู ทางบริษัท
จะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยชําระคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตาง
ดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื ่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผู เดินทาง เปนการการประกัน

อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด) 

14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร  
หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

 


