
 

 

รหสัทวัร PVC1903898 
ทัวรตุรกี STORY OF TURKEY 8 วัน 5 คืน (TK) 
สุเหราสีนํ้าเงิน ฮปิโปโดรม พระราชวังทอปกาป ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย นครใตดิน หุบเขาอุซิ
ซาร ระบําหนาทอง ปราสาทปุยฝ�าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟซุส บานพระแมมาร ี
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัสตลาดสไปซมารเกต็ สุเหราเซนตโซเฟย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รวมเดินทางสัมผสัความย่ิงใหญแหงดนิแดน 2 ทวปี เต็มอ่ิมกับประวตัิศาสตรที่ยิง่ใหญ
และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนําโชคของประเทศตุรก ีทานละ 1 อัน 
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทองถิ่นคุณภาพทีท่ํามาจากทับทิมหอมชืน่ใจ ทานละ 1 
กลอง 
แถมฟรี!! ไอศกรีมทองถิ่นของตรุกทีานละ 1 อนั 
แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตรุก ีทานละ 1 แกว 
****(สงวนสิทธิ์สําหรบักรุปที่ออกเดินทาง 25 ทานขึ้นไปเทานั้น)**** 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถํ้า 1 คืน ที่เมอืงคัปปาโดเกีย 
**หมายเหต:ุกรณหีองพกัโรงแรมสไตลถํา้ประยุกตเต็ม ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรม
เทยีบเทาระดบัเดียวกัน ซึง่สไตลการตกแตงอาจจะไมเปนสไตลถํา้ประยุกต บรษิทัสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 
บินตรงกับสายการบินประจําชาติ Turkish Airlines 
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กลาง
วัน 

คํ่า 
โรงแรมที่พัก 
หรือเทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
เมืองอสิตนับูล-สเุหราสนีํ้าเงนิ-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สวนดอกทิวลิป 
อีเมอรกัน พารคเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดยีวเทานัน้-เมืองอังการา 

O O O 
ANKARA SERGAH 
HOTEL  

3 
เมืองอังการา-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใตดนิ-หุบเขาอซุิซาร-ระบําหนา
ทอง 

O O O 
BURCU KAYA 
HOTEL  

4 
OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกยี-เมอืงเกอเรเม-พพิิธภณัฑกลางแจง-
เมืองคอนยา-พิพธิภัณฑเมฟลานา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามคุคาเล 

O O O 

PAMUKKALE 
TRIAPOLIS 
THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามคุคาเล-ปราสาทปยุฝ�าย-เมืองเฮียราโพลสิ-เมืองโบราณเอฟฟซสุ-บาน
พระแมมาร-ีรานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซ ึ

O O O 
KUSADASI  
GRAND SAHINS 
HOTEL 

6 
เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ-เมอืงชานัคคาเล-
มาไมจําลองเมืองทรอย   

O O O 
CANAKKALE 
TUSAN HOTEL 

7 
กรุงอิสตันบลู-ลองเรือชองแคบบอสฟอรสั–ตลาดสไปซมารเก็ต-สุเหราเซนต
โซเฟย 

O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 

 

วันทีแ่รก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 
18.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น4 สายการบนิTURKIST AIRLINE เคานเตอร U ประตู 9 ซึง่มี
เจาหนาทีข่องบริษทัคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสมัภาระและเอกสารการเดินทางแก
ทาน 

21.45/22.50 น.เหิรฟ�าสูกรงุอิสตันบลู โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบนิที่ 
TK65 ใชเวลาเดินทางประมาณ  10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

 
19.30 น.  คณะผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น4 สายการบนิTURKIST AIRLINE เคานเตอร U ประตู 9 ซึง่มี
เจาหนาทีข่องบริษทัคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสมัภาระและเอกสารการเดินทางแก
ทาน 

23.00 น. เหิรฟ�าสูกรงุอิสตันบลู โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69 
ใชเวลาเดินทางประมาณ  10 ชัว่โมง (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
หมายเหต:ุ เนื่องจากเที่ยวบินขาไปมีตาราง 2 เที่ยวบนิ กรณุาสงัเกตุเที่ยวบนิทีแ่นนอนใน
ตารางกําหนดวัน เวลา และราคา ทายโปรแกรม เพื่อความถูกตองกอนการจองทัวรและชําระ
เงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***คําเตือน!! เพือ่อรรถรสในการเขาหองนํา้ระหวางทางของการเดนิทางไปยังแตละเมอืง

ตางๆ ของประเทศตรุกคีวรเตรียมธนบัตรหรือเหรียญสกุลเงินลลีาเพื่อเขาหองนํ้า 
อัตราคาบริการประมาณ 1-2 ลีลา เปนธรรมเนยีมของการใชบรกิารหองนํ้า
สาธารณะของประเทศตุรก ีอยาหาวาไมเตอืนนะจะ ^^*** 



 

 

วันทีส่อง เมืองอิสตนับลู-สุเหราสีนํา้เงิน-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาป-เมืองอังการา
(B/L/D) 
04.10/05.45 น.เดินทางถงึ สนามบินนานาชาต ิอตาเติรกกรงุอิสตันบลู เที่ยวบนิที่ TK65 

หลังผานพธิกีารตรวจคนเขาเมอืง จากนั้นนําทกุทานเดินทางเขาสู เมืองอิสตนับลู 
(ISTANBUL) 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเตริกกรงุอิสตนับลู เที่ยวบินที่ TK69 หลงัผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทุกทานเดนิทางเขาสู เมืองอิสตนับลู 
(ISTANBUL)  

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ ภตัตาคารทองถิ่น 
** ขอกําหนด โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา และ จําเปนตองตองถอด
รองเทากอนเขาชม** 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอเทา เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มดิชิดไม
รัดรปู และเตรียมผาสําหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบรุุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไมรดัรูป 
จากนั้นนาํทกุทานชม สุเหราสีนํ้าเงนิ (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  
AHMET MOSQUE ถือเปนสุเหราทีม่ีสถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 จกัรวรรด ิ
คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบจากวิหารเซนตโซเฟย
ผนวกกบัสถาปตยกรรมแบบอิสลามดัง้เดมิ ถอืวาเปนมัสยดิที่ใหญที่สุดในตรุก ี
สามารถจคุนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนานถงึ 7 ป ระหวาง ค.ศ.1609-
1616 โดยตัง้ชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่งกค็ือ Sultan Ahmed นั้นเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํทกุทานสู จัตุรสัสลุตานอะหเมตหรอืฮิปโปโดรม (HIPPODROME) 
สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเมอืงเกา สรางขึ้นในสมัย
จักรพรรดิ เซปติมอิุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดงกิจกรรมตางๆของชาวเมือง ตอมาใน
สมัยของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางขึ้นตรงกลางเปน
ที่ตัง้แสดงประตมิากรรมตาง ๆซึง่สวนใหญเปนศิลปะในยุคกรกีโบราณในสมัยออตโต



 

 

มันสถานที่แหงนี้ใชเปนที่จดังานพธิีแตในปจจบุันเหลือเพียงพื้นที่ลานดานหนามัสยิด
สุลตานอะหเมตซึง่เปนทีต่ัง้ของเสาโอเบลิกส3 ตน คือเสาที่สรางในอียิปตเพือ่ถวายแก
ฟาโรหทตุโมซิสที่ 3 ถูกนาํกลับมาไวที่อิสตันบลูเสาตนที่สอง คือ เสางู และเสาตนที่
สาม คือเสาคอนสแตนตินที ่7  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

**โปรแกรมพิเศษสําหรับชวงเดือน เมษายน เดือนเดียวเทานัน้** นําทานเขาชม
ภายใน สวนดอกทิวลิป อีเมอรกัน พารค สวนสาธารณะที่สวยที่สดุ และมีชือ่เสียง
ที่สุดของตุรกีโดยทีต่ลอดเดอืน เมษายน เดือนเดียวเทานั้น ของทกุป สวนสาธารณะ
แหงนี้จะใชเปน สถานที่จดังาน เทศกาลดอกทวิลิป Tulip Festival 2020 โดย
แทจริงแลว ประเทศตุรกี เปนตนกําเนิดดอกทวิลิปของโลก คนสวนใหญจะเขาใจผิดวา
เปน ประเทศเนเธอรแลนดใหทานไดอิสระกับการถายภาพดอกทิวลิปหลากสีหลายสาย 
พันธุนับเปนลาน ๆ ดอก ไดตามอธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนาํทกุทานชม พระราชวังทอปกาป (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยูในเขต
เมืองเกาซึง่ถือเปนเขตประวตัิศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาป สรางขึ้นโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 ในป ค.ศ.
1459 บนพื้นทีก่วางใหญถึง 4 ลานกวาง และมอีาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จดุ
ที่สรางพระราชวงัแหงนี้สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรนและทะเล
มารมาราไดอยางชดัเจน ในชวงที่เจรญิสูงสดุของอาณาจกัรออตโตมัน พระราชวงัแหง
นี้มีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถึงสี่พันกวาคนนําทานเขาชมสวน



 

 

ของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดงทรพัยสมบตัขิาวของเครือ่งใชสวนพระองคเครื่องเงิน
ตางๆ มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นเดินทางสู เมืองอังการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตรุกี ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เมืององัการา หรอืที่มชีื่อตามประวัตศิาสตรวา ANGORA 
เปนเมืองหลวงของตรุกีในปจจุบัน และเปนเมอืงใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล 
กรงุองัการาตัง้อยูในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนทีร่าบสงูอนาโต
เลีย โดยอยูหางจากนครอิสตันบูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 
450 กิโลเมตร กรุงอังการาเปนทีต่ัง้ของรฐับาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถาน
เอกอคัรราชทตูประเทศตางๆ ในตุรกี ความสาํคัญของกรุงองัการา กรงุอังการามี
ประชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําใหกรงุอังการาเปนเมอืงที่มปีระชากรมากเปน
อันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภมูิภาคมารมารานัน้ กรงุองัการาก็เปนศูนยกลางทางการคา
และเครอืขายคมนาคมในภูมภิาคอนาโตเลีย โดยเปนจุดตดัของการคมนาคมทางบก 
(รถยนตและรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภมูภิาคตาง ๆ ของตุรกีเขาดวยกัน และเปนศูนยกลาง
ตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ ทัว่ตรุกดีวย 

คํ่า   บริการอาหารคํา่ ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูทีพ่ัก ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม ทะเลสาบเกลือ-คปัปาโดเกีย-นครใตดิน-หบุเขาอุซซิาร-ระบําหนาทอง      
(B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ระหวางทางนาํทานไดชมววิของ ทะเลสาบ
เกลือ (SALT LAKE) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนาํทกุทานสู นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
จากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลก เมืองใตดินของตุรกมีีอยูหลายแหง แตละแหงมี
อุโมงคเชื่อมตอถงึกันเปนสถานทีท่ี่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมันทีต่องการ
ทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดนิที่มขีนาดใหญ แตละชั้นมคีวามกวาง
และสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีทั้งหองครวัหองหมกัไวน มีโบสถ หองโถง
สําหรับใชประชุม มบีอนํ้าและระบบระบายอากาศทีด่ี แตอากาศคอนขางบางเบา
เพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได  
 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นนาํทานแวะถายรูป หบุเขาอุซซิาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอม
ปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อัน
เกิดจากฝมอืมนุษยไปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเปนทีอ่าศัย และถามองดี ๆ จะรูวาอุ
ซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สดุของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดตีอุซิซาร ก็มีไวทาํหนาที่
เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศกึยามมีภัยอกีดวย  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
จากนั้นนาํทานแวะ ชมโรงงานจิวเอวรรีแ่ละโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อ
สินคาและของทีร่ะลกึ 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า   บริการอาหารคํา่ ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํทานชมการแสดงพื้นเมอืง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Dance เปนการ
เตนรําที่เกาแกอยางหนึง่เกิดขึ้นมาเมือ่ประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และ
เมดิเตอรเรเนียนนักประวตัิศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคอืคนกลุมสําคัญที่ได
อนุรักษระบาํหนาทองใหมมีาจนถงึปจจุบัน และการเดินทางของชาวยปิซีทําใหระบํา
หนาทองแพรหลายมกีารพัฒนาจนกลายเปนศลิปะที่โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปน
ระบําหนาทองตรุกีในปจจุบัน(บริการเครื่องดืม่ฟรีตลอดการแสดง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรมสไตลถํ้า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA 

HOTEL หรอืเทียบเทา 
**หมายเหต:ุกรณหีองพกัโรงแรมสไตลถํา้ประยุกตเต็ม ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรม
เทียบเทาระดบัเดียวกัน ซึง่สไตลการตกแตงอาจจะไมเปนสไตลถํา้ประยุกต บรษิทัสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 
 



 

 

วันทีส่ี ่ OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพธิภณัฑกลางแจง-
เมืองคอนยา-พพิิธภณัฑเมฟลานา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคา
เล      (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
** แนะนาํโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 
1.บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคัป
ปาโดเกีย โปรแกรมเสรมิพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถ
ทองถิ่นมารบัไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอกีมมุหนึง่ที่หาชมไดยาก 
ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง 
คาใชจายเพิม่เตมิในการขึ้นบอลลูน ทานละ 250-300 เหรียญดอลลารสหรฐั (USD.) ขึ้นอยูกับ
ฤดกูาล โปรดทราบ ประกันอบุัติเหตทุี่รวมอยูในโปรแกรมทวัร ไมครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไม
ครอบคลมุการขึ้นบอลลูน และ เครือ่งรอนทกุประเภท ดังนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
หมายเหต:ุ เนื่องจากชวงนี้เปนชวงไฮซซีั่น จงึมีความตองการในการขึ้นบอลลูนของนักเที่ยว
เปนจํานวนมาก เพื่อมีโอกาสในการขึ้นบอลลูน รบกวนแจงความประสงคและชําระคาบอลลนู
พรอมการจองทัวรจองการขึ้น 
2.รถจี๊บทวัร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจยี
บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถ
ทองถิ่นมารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื้นดนิ ในบริเวณที่รถ
เล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่โมง คาใชจายเพิ่มเตมิในการนัง่รถจี๊บอยู
ที่ ทานละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกบัฤดกูาล โปรดทราบ 
ประกันอุบตัิเหตุทีร่วมอยูในโปรแกรมทวัร ไมครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลมุการนัง่รถจี๊บ 
ดังนัน้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
** คําแนะนํา ** 
- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจาํเปนตองเลือกซือ้แพค็เกจทัวรเสริมอยางใด อยางหนึง่  
- ทานที่เมารถ กรณุาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึง่ชัว่โมงกอนออกเดินทาง และ ควรแจง
ใหหัวหนาทัวรทราบตัง้แตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเมารถจาก
ประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรอื ตั้งครรภ เขารวมโดยเดด็ขาด กรณีเกิด
ความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผดิชอบทกุกรณ ี
- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสรมิพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูที่โรงแรมทีพ่ัก 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
นําทุกทานเย่ียมชม พิพธิภณัฑกลางแจง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ่ง
ยูเนสโกขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกพิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึง่เปนความคดิของชาวคริสตทีต่องการเผยแพรศาสนาโดยการ
ขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรกุรานของชนเผาลัทธิ
อื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต   
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) ซึง่เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจกัรเซล
จุก ระยะทาง 240กิโลเมตร ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง ระหวางทาง
แวะถายรูป CARAVANSARAI ที่พกัของกองคาราวานในสมัยโบราณ เปนสถานที่
พักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทุกทานสู พิพธิภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานที่นกับวช
ในศาสนาอิสลามทําสมาธ ิโดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหนึง่ของ
พิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลคุดนิ รูมี ่อาจารยทางปรัชญาประจําราช
สํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเปนสุสานสําหรับผูตดิตาม สานศุิษย 
บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

หลังจากนั้นนาํทกุทานเดินทางสู เมืองปามคุคาเล (PAMUKKALE) ใชเวลาเดนิทาง 
4.50 ชั่วโมง (395 กิโลเมตร) เมืองทีม่ีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผาน
ซากปรักหักพังของเมอืงเกาแกสมัยกรีกกอนทีไ่หลลงสูหนาผา 

คํ่า   บริการอาหารคํา่ ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูทีพ่ัก PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือ

เทียบเทา 
วันทีห่า เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ�าย-เมืองเฮยีราโพลสิ-เมืองโบราณเอฟฟซสุ 
   บานพระแมมาร-ีรานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคซูาดาซึ (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ ผาปู
ที่นอน เสื้อผา  
เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100% จากนั้นนาํทานชม ปราสาทปุยฝ�าย ผล
จากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทศันียภาพของนํา้ตกสีขาวเปนชั้นๆ
หลายชั้นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหนิสีขาวราวหมิะ
ขวางทางนํา้เปนทางยาว ซ่ึงมคีวามงดงามมากทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส 
HIERAPOLIS เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนนํา้พุเกลอืแรรอน
ซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมือ่เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้
เกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูทัว่ไปบางสวนยงัพอมองออ
กวาเดมิเคยเปนอะไรเชนโรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวหิารอพอลโล สุสาน
โรมันโบราณเปนตน  

 
 
 
 
 
 
 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคซูาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ  2.50 ชั่วโมง) เปนเมอืงทาที่สําคัญทางการคาอกีเมอืงหนึง่
ของตุรกีทีเ่ปนสถานทีต่ั้งของโบราณสถานที่สําคัญสิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนาํทกุทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซสุ (EPHESUS) เมืองโบราณทีม่ี
การบํารงุรกัษาไวเปนอยางดีเมืองหนึง่ เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึ่ง



 

 

อพยพเขามาปกหลกัสรางเมอืง ซึง่รุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถกู
รุกรานเขายดึครองโดยพวกเปอรเซียและกษตัริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลงัเมือ่
โรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจงัหวัดของโรมัน นาํ
ทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเตม็ไปดวยซากสิ่งกอสราง
เมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจผุูชมไดกวา 
30,000 คน ซึ่งยงัคงใชงานไดจนถงึปจจุบันน้ี นําทานชม หองอาบนํ้าแบบโรมัน
โบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงัคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํา้ ใหเห็นอยูจนถึง
ทุกวันนี้, หองสมดุโบราณ ที่มวีิธกีารเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทกุสิ่งทกุอยาง
ลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสตคิทีม่ีความออนหวานและฝมอืประณีต 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม บานพระแมมารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึง่เชื่อกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารมีาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบางหลังนี้ ถกูคนพบอยาปาฏิหาริย 
โดยแมชตีาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine 
Emmerich เมือ่ป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยาง
ละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวติลง มคีนพยายามสืบเสาะคนหาบาน
หลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชัน้
เดียว ภายในมีรปูปم�นของพระแมมารี ซึง่พระสันตปาปา โป�ป เบเนดกิสที่ 6 ไดเคย
เสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบาน มีกอกนํ้าสามกอก ที ่มคีวามเชื่อวาเปนกอก
นํ้าทีม่ีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สขุภาพ ความรํ่ารวย และความรกั ถดั
จากกอกนํ้าเปน กาํแพงอธษิฐาน ซึ่งมคีวามเชือ่วาหากตองการใหสิง่ที่ปรารถนาเปน
ความจริงใหเขียนลงในผาฝ�ายแลวนําไปผกูไวแลวอธิษฐาน 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
จากนั้นนาํทานเขา ชมโรงงานทอพรม สิง่ทอขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เปนพรมทอมือ 
สามารถเลือกชมเลือก ซื้อไดตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานซื้อขอฝากตามอัธยาศัย ราน
ขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตุรกี  
 

 
 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํา่ ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูทีพ่ัก KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL หรือเทียบเทา 
วันทีห่ก เมืองคูซาดาซ-ึโรงงานเครื่องหนงั-วหิารเทพีอารเทมิสโบราณ-เมืองชานคัคาเล- 
  มาไมจําลองเมืองทรอย          (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเปนโรงงานผลิตเครื่องหนงัขัน้หลากหลาย 
ใหทุกทานไดทดลองการเปนนายแบบและนางแบบเส้ือหนงัตางๆตามอัธยาศัย 
 
 
 

 
 
 

จากนั้นนาํทานชม วหิารเทพีอารเทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 
ใน 7 สิ่งมหศัจรรยยคุโบราณ ที่ปจจุบันเหลือเพียงซากปรกัหักพัง แตก็ยงัสามารถ
มองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดตีได  
และแวะถายรปู โบสถนักบุญเซนต จอหน (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระ
เยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีใน
ปจจุบัน  
จากนั้นนาํทานแวะถายรูป มัสยดิอิสอิสเปนหนึง่ในตวัอยางที่ดแีละสําคัญที่สุดซึง่
สะทอนถึงจดุสิ้นสุดของยคุจักรวรรดิ Seljuk ในชวงปลายคริสต ค.ศ. 1400 
นอกจากนีม้ัสยดิแหงนี้ยงัเปนที่ประทบัของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey 



 

 

กอตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ทีม่องเห็นพื้นที่และมี harem ขนาด
ใหญทีม่ีสอง naves และประกอบดวยลานขนาดใหญ  
 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทานออกเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (CANAKKALE) (ระยะทาง 410 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอกีเมอืงหนึ่ง
ของตุรกีทีเ่ปนสถานทีต่ั้งของโบราณสถานที่สําคัญสิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ  หลงัจากนํา
ทานสู แวะถายรูปเพื่อชม มาไมจําลองเมืองทรอย ซึง่เปรียบเสมือนสัญลักษณอัน
ชาญฉลาดดานกลศกึของนกัรบโบราณซ่ึงเปนสาเหตุทีท่ําใหกรุงทรอยแตกสงครามมา
ไม เปนสงครามที่สําคัญตาํนานของกรีกและเปนสงครามระหวางกองทัพของชาวกรีก
และกรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทพักรีกก็ไดคดิแผนการที่จะตีกรุง
ทรอย โดยการสรางมาไมจาํลองขนาดยกัษที่เรียกวามาไมเมอืงทรอย โดยทหารกรีกได
เขาไปซอนตวัอยูในมาโทรจันแลวกท็ําการเข็นไปไวหนากรุงทรอยเหมือนเปนของขวัญ
และสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงครามและไดถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาว
ทรอยเมือ่เห็นมาโทรจันก็ตางยินดวีากองทพักรีกไดถอยทัพไปแลวก็ทาํการเข็นมาโทร
จันเขามาในเมอืงแลวทําการเฉลิมฉลองเปนการใหญเมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด 
ทหารกรกีที่ซอนตวัอยูก็ออกมาจากมาโทรจันแลวทําการเปดประตูเมืองใหกองทพักรีก
เขามาในเมอืงแลวก็สามารถยดึเมอืงทรอยได กอนที่จะทาํการเผาเมืองทรอยทิง้  
 
 
 

 
 
 

 
คํ่า   บริการอาหารคํา่ ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูทีพ่ัก CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

 
วันที่เจ็ด กรุงอสิตนับลู-ลองเรอืชองแคบบอสฟอรสั–สุเหราเซนตโซเฟย-ตลาดสไปซมาร

เก็ต  
                (B/L/-) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางตอสู กรงุอิสตันบลู (ISTANBUL) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 
ชั่วโมง  

(ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
    นําทุกทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดทีบ่รรจบกันของทวีปยโุรปและเอเชีย ซึง่

ทําใหประเทศตุรกีไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยงัเปน
จุดยุทธศาสตรสําคัญเนือ่งจากเปนเสนทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดาํทะเลมารมารา เราจะ
ไดเห็นป�อมปนทีต่ั้งเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle และ Anatolia 
Castle โดยจดุชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหรถยนตสามารถวิง่
ขามฝم�งยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้น 1,560 เมตร 
และไดกลายเปนสะพานแขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปจจุบันตกไปอยู
อันดับที่ 21) ขณะที่ลองเรือพรอมดืม่ดํา่กบับรรยากาศสองขางทาง ซึง่สามารถ
มองเห็นไดไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเชและบานเรอืนของบรรดาเหลาเศรษฐีที่
สรางไดสวยงามตระการตา 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทกุทานชม สุเหราเซนตโซเฟย (SAINT SOPHIA)หรอื โบสถฮาเจีย 
โซเฟย1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยของโลกยุคกลาง ปจจุบันเปนที่ประชมุสวดมนตของชาว
มุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน เปนผูสราง
เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป เพื่อเปนโบสถของศาสนาคริสต
แตถูกผูกอการรายบกุทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยงระหวาง
พวกที่นับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถงึรัชสมัยของ  พระเจาจัสตนิเนียน
มีอํานาจเหนือตรุกีจงึไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 20 ป 



 

 

ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการใหเปนสิง่
สวยงามที่สุดไดพยายามหา สิ่งของมคีาตางๆมาประดับไวมากมาย สรางเสร็จไดมกีาร
เฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดนิไหวอยางใหญทาํใหแตกราวตองใหชาง
ซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถงึสมัย พระเจา
โมฮมัเหมด็ที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปนผูนับถือศาสนาอิสลามจึงไดดดัแปลงโบสถ
หลังนี้ใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานสู ตลาดสไปซมารเกต็ (SPICE MARKET)หรอืตลาดเครือ่งเทศ ใหทานได
อิสระเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนของที่ระลกึ เครื่องประดับ ชา 
กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่วหลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

   
 
 
 
 
 
 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกตอการชอปปم�ง 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดนิทางสูสนามบิน 
วันทีแ่ปด กรุงเทพฯ  (-/-/-) 
01.50 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเทีย่วบินที่ TK-

68 ใชเวลาเดินทาง 
  ประมาณ 10 ชั่วโมง (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.05 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรงุเทพมหานคร ดวยความสวัสดภิาพและ
ความประทับใจ  
 

**คญัรายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสํา**  



 

 

**กอนทําการจองทัวรทกุครั้ง กรณุาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทดั 
เนื่องจากทางบรษิัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง เที่ยวบินไป-กลับ 

ราคา
ผูใหญ  
(พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็ก
เสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 
2 ทาน) 

ราคาเด็กไม
เสริมเตียง  
(พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

07-14 ก.พ.63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-
05.45+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

28,999 28,999 28,999 6,500  

21-28 ก.พ.63 
29 ก.พ.-07 มี.ค.
63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-
05.45+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

29,999  29,999  29,999 6,500  

06-13 มี.ค.63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-
05.45+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

29,999  29,999  29,999 6,500  

13-20 มี.ค.63 
14-21 มี.ค.63 
20-27 มี.ค.63 
21-28 มี.ค.63 
27 มี.ค.-03 เม.ย.
63 
28 มี.ค.-04 เม.ย.
63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-
05.45+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

29,999  29,999  29,999 6,500  

26 มี.ค.-02 เม.ย.
63 

ไป TK65 BKK-IST 22.50-
05.45+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

29,999  29,999  29,999 6,500  

29 มี.ค.-05 เม.ย.
63 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-
04.10+1  
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

30,999  30,999  30,999 6,500  

03-10 เม.ย.63 
ไป TK69 BKK-IST 23.00-
05.20+1 

31,999 31,999 31,999 8,500  



 

 

กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

04-11 เม.ย.63 
05-12 เม.ย.63 
06-13 เม.ย.63 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-
04.10+1  
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

31,999 31,999 31,999 8,500  

08-15 เม.ย.63 
(BUS1) 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-
04.10+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

38,888  38,888  38,888  8,500  

08-15 เม.ย.63 
(BUS2) 

ไป TK69 BKK-IST 23.00-
05.20+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

38,888  38,888  38,888  8,500  

25 เม.ย.-02 พ.ค.
63 

ไป TK69 BKK-IST 23.00-
05.20+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

31,999 31,999 31,999 8,500  

29 เม.ย.-06 พ.ค.
63 (BUS1) 
 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-
04.10+1  
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

31,999 31,999 31,999 8,500  

29 เม.ย.-06 พ.ค.
63 (BUS2) 

ไป TK69 BKK-IST 23.00-
05.20+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

31,999 31,999 31,999 8,500  

30 เม.ย.-07 พ.ค.
63 (BUS1) 

ไป TK65 BKK-IST 21.45-
04.10+1  
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

31,999 31,999 31,999 8,500  

30 เม.ย.-07 พ.ค.
63 (BUS2) 

ไป TK69 BKK-IST 23.00-
05.20+1 
กลับ TK68 IST-BKK 01.50-
15.00 

31,999 31,999 31,999 8,500  

 
UPDATE 28/01/20 
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 20 ทานขึ้นไป** 
**ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นไมสามารถสะสมไมลได** 
** อัตรานี ้ยังไมรวมคาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น ** 



 

 

 
** อัตราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุ
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** สําหรับอตัราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ  
(ปรบัราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** ทางบรษิัทขอความกรณุาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไมสามารถ
เปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไมวากรณใีดก็
ตาม 
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบินได ทานละ 1-2 ชิ้น โดยมนีํา้หนกั
รวมกันไมเกิน 20 กิโลกรัม  
กระเป�าถือขึ้นเครือ่ง Hand Carry (นํา้หนกัไมเกิน 7 กิโลกรมั) 
 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัหองละ 2 ทาน หรอื 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณมีีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรอื กิจกรรม
อื่นๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมทีพ่ัก



 

 

ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคาํนึงถงึ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงไวในโปรแกรมชดัเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมคัคุเทศกคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบตัิเหตุในการเดนิทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท วงเงนิคุมครองอาหารเปนพษิ (โดยแพทยจะตองระบใุนใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปน
พิษเทานั้น”) 
(หมายเหต:ุคาประกันอุบติิเหตุสําหรับเดก็ทีม่อีายุตํา่กวา 6 เดือน และ ผูใหญอายมุากกวา 75 ป
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึง่หนึง่ของสัญญาฯ) 
 
**ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลมุการขึ้นบอลลูนและเครื่องรอนทุกประเภท ดังนัน้
การเลือกซื้อ  
Optional Tour ขึ้นอยูกบัดลุยพินิจของทาน** 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศพัท คาโทรศพัท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคาบรกิารจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบรกิารทกุครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 
 คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ BELL BOY 
ของแตละโรงแรม 
  คาทิปมคัคุเทศกทองถิ่น คนขบัรถ หวัหนาทัวรไทย ทานละ 75 เหรียญดอลลาร
สหรัฐอเมรกิา (USD) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม  คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตาม
ธรรมเนียม 75 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมรกิา (USD) หรือ คํานวนเปนเงนิไทยประมาณ 
2,475 บาท (THB) รวมไปถึงเดก็อายุมากกวา ป ณ วนัเดินทาง 2 ป ยกเวน เดก็อายุไมถงึ 2

กลับ ) Infant) ทัง้นีท้านสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน 



 

 

 คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา กรณผีูเดินทางทีถ่ือหนงัสือเดินทางตางประเทศ (ไมใชหนงัสือ
เดินทางไทย) อัตราคาบริการ และ การขอวีซา กรุณาตดิตอกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อขอ
คําแนะนําในการยื่นคํารองขอวีซา 
 อตัราคาเขาหองนํา้จดุแวะพกัรถระหวางเดนิทางไปแตละเมือง ประมาณ 1-2 ลีลา /1หองนํ้า 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยวหรอืเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดนิทาง 

พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึง่ หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที ่1 กรุณาระเงินมดัจํา สวนนี้ภายในวันที ่2 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทันท ีหากยงัไมไดรบัยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจาํเปนตองเชค็ทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีทีค่ณะเตม็ มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถดัไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทาง
บรษิัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจาํนวนจํากัด 

2. การตดิตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงันี้ วันจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมรีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลกิการจองกบั
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบรษิัทไมรบัยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทัง้สิ้น 

2. กรณีนกัทองเที่ยวหรอืเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นกัทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหนึง่ 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงนิ หลกัฐานการชาํระเงิน
คาบริการตางๆทัง้หมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบตัรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมดุบญัชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงิน
คาบริการดังนี ้



 

 

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณวีันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนกัขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ
เดินทางไมนอยกวา 60 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท ** กรณทีี่มี
คาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพิม่ 
ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 20 วัน ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไมคนืคาใชจายทัง้หมด 
** ทั้งนี ้ทางบรษิัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบริการทีช่ําระแลวเนื่องจากการจดัเตรียม 
การจดัการนาํเที่ยวใหแกนกัทองเที่ยว เชน การสํารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกั เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตมีดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter 
Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอตัราคาบรกิารนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนกัทองเที่ยวหรอืเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มวีี
ซา แตหากทางนกัทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิม่จากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบริษทัยินดทีี่
จะใหบรกิารและดาํเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนมุัติจากทางสถานทตู กรณี
นี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงันี้ วันจันทร ถึงศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาวและวันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่ัก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมตดิกัน หรอื อยูคนละชั้นกนั และบางโรงแรม



 

 

อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึง่ถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กบั 1 
เตียงพับเสริม หรอื อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิม่ตามจรงิที่เกิดขึ้นจากนกัทองเทีย่วหรอืเอเยนต 

2. โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่ 
เครื่องปรบัอากาศทีม่ีจะ 
ใหบรกิารในชวงฤดรูอนเทาน้ัน 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัใน
เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบนํา้ ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทีร่ะบุไวในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไมเทียบเทากับ 
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเปนการจดัอนัดบัของการทองเที่ยวประเทศตุรก ี

6. ในชวงเทศกาล หรอื ชวงที่ตรงกับวันหยดุสําคญัตางๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเตม็ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ ิพกัโรงแรม ณ เมืองใกลเคียง 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นัง่บนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทกุกรณี แตทางบริษทัจะพยายามใหมากที่สดุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรอื ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรอื แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชดัเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพิ่มเพื่อชาํระกับเมนูใหมทีต่องการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณตีองการ 
Upgrade เปน ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาตดิตอเจาหนาที่เปนกรณพีิเศษ กรณีนี ้
ควรแจงลวงหนากอนทางบรษิัทฯ ออกบัตรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) ประมาณ 20-30 วันกอนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอมคณะ ชั้นประหยัด 
(Economy Class) เรียบรอยแลว บางกรณอีาจไมสามารถ Upgrade ได โดยทัง้นีก้าร
ตดัสินใจ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่สายการบินเปนสําคัญ 

4. บัตรโดยสาร ไมสามารถสะสมไมลได เน่ืองจากเปนบตัรโดยสารชนดิราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป ราคา
ประหยดัที่สดุ) 



 

 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนีข้อสงวนสิทธิ์สําหรบัผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทานั้น กรณีที่ทานถือหนงัสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนงัสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมตัขิองเคาทเตอร เชค็อิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณใีดกต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทวัรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรอืใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรอืทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรอืดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบรษิัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนงัสือเดินทาง เลขทีว่ีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณทีี่
นักทองเที่ยวหรอืเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรอืสวนที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตัิ อบุัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรอืเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาคาบรกิารเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบนิ คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 



 

 

8. มคัคุเทศก พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมมีอาํนาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบรษิัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของบริษทักํากับเทานั้น 

9. นกัทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบตัิภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร
เฉพาะสวนที่บริษทัยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคา
ตามหลกัปฏบิัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเครือ่งบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทกุชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสตกิใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอก็ซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษิัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึง่ ไมวากรณี
ใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเตมิขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณทีี่เกิด
เหตกุารณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม  

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีทีผู่โดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางทีท่านไดทาํการจองไวกับทางบรษิทัฯ กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุก
กรณี** 


