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เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES สายการบนิพรเีมี�ยมระดบั 5 ดาว 

พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครื�องดื�มบนเครื�อง นํ �าหนกักระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก. 

 

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ (ตุลาคม-ธนัวาคม 2562) 

ขาไป TK59 BKK - IST 09.25-15.50 

ขากลบั TK58 IST - BKK 17.55-07.30 
สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ (ธนัวาคม-มนีาคม 2563) 

ขาไป TK59 BKK - IST 09.20-16.15 

ขากลบั TK58 IST - BKK 18.35-07.50 
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หากท่านตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั�นจะคอนเฟิรม์ประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
กรณุาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�กอ่น กรณุาเลือกซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละ

หากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็น

ตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยูเ่หนือความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทุกกรณี 

 

อตัราค่าบรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดี�ยว เที�ยวบนิ 

::ราคาโปรโมช ั�น!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

08-15 ตุลาคม 2562 29,900 8,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKK-IST TK59 09.25-15.50 

IST-BKK TK58 17.55-07.30 

10-17 ตุลาคม 2562 30,900 8,500 

17-24 ตุลาคม 2562 30,900 8,500 

25ตลุาคม-01พฤศจกิายน 2562 29,900 8,500 

01-08 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

08-15 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

15-22 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

22-29 พฤศจกิายน 2562 30,900 8,500 

04-11 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 31,900 8,500 

09-16 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนูญ) 31,900 8,500 

18-25 ธนัวาคม 2562 32,900 8,500 

25ธนัวาคม-01มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 39,900 8,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKK-IST TK59 09.20-16.15 

IST-BKK TK58 18.35-07.50 

26ธนัวาคม-02มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 39,900 8,500 

04-11 มกราคม 2563 32,900 8,500 

09-16 มกราคม 2563 30,900 8,500 

16-23 มกราคม 2563 31,900 8,500 

23-30 มกราคม 2563 30,900 8,500 

05-12 กุมภาพนัธ ์2563 32,900 8,500 

12-19 กุมภาพนัธ ์2563 31,900 8,500 

19-26 กุมภาพนัธ ์2563 30,900 8,500 

26กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 30,900 8,500 

05-12 มนีาคม 2563 31,900 8,500 

12-19 มนีาคม 2563 31,900 8,500 

19-26 มนีาคม 2563 30,900 8,500 

26มนีาคม-02เมษายน 2563 30,900 8,500 
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**ราคาโปรโมช ั�น ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 
จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ั�วเครื�องบนิ ราคา 18,900 บาท (25ธ.ค.-01ม.ค.//26ธ.ค.-02ม.ค. จอยแลนดร์าคา 22,900 บาท) 

 

วนัที� 1 กรุงเทพฯ – อสิตนับลู (บนิตรง) 

 
06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  

ของสายการบนิ Terkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบตัรขึ�นเครื�อง 

09.25 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบนิที� TK59 สายการบิน Turkish 
Airlines บรกิารอาหารรอ้น 2 มื�อและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 
15.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตุรก ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบั

กระเป๋าสมัภาระ  
 

  **สาํหรับกรุ๊ปเดนิทาง ตั �งแต ่25 ธันวาคม 62 เป็นตน้ไป** 
16.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตุรก ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบั

กระเป๋าสมัภาระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
 

จากนั �นนําท่านเขา้สู่ที�พกั เมืองอสิตันบลูพกัที� GONEN YENIBOSNA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 
มาตราฐานดาวตุรกี 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วันก่อนเดนิทาง  

 

วนัที� 2 อสิตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจํ้าลองเมอืงทรอย – เมอืงไอยว์าลกิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

จากนั�นเดนิทางสู่ ชานคัคาเล่ (Canakkale)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง เมืองชานัคคาเล่เป็นเมือง
ศนูยก์ลางการคา้ และชุมทางการเดนิรถ ทั �งยังเป็นที�ขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป ในสมัยสงครามโลกครั �งที� 1 
ชานัคคาเลเป็นที�ตั �งของสมรภูมริบกัลลโิปลี เมื�อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืเขา้ไปยังช่องแคบดารด์ะเนลส์
เพื�อบบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงคราม  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนั�นเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (Troy)  ที�มชีื�อเสยีงมาแตใ่นอดตี สรา้งขึ�นเมื�อ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่น
ใหญ่คดิว่าเป็นนยิายที�แตง่ขึ�นและนํามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แต่ในศตวรรษที� 19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซากเมือง
โบราณที�เป็นเมืองทรอยในอดีตว่ามีอยู่จรงิ ตั �งอยู่บนฝั�งทะเลใกล ้ๆ  ปากช่องแคบดารด์ะเนลส์ที�แยกยุโรปกับ
เอเชยีออกจากกัน ตุรกจีงึไดส้รา้งมา้ไมจํ้าลองเพื�อดงึดูดนักท่องเที�ยวจากทั�วโลกที�หลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต 
นําท่าน ถ่ายรูปกบัม้าไม้ตามตํานาน จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่เมืองไอยว์าลกิ 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  

         
   พกัที� HALIC PARK หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอีกครั �ง โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วันก่อนเดนิทาง  

 

วนัที� 3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิ�ลคาร)์ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

จากนั�นเด ินทางสู่เมือง เพอรก์ามมั (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชั�วโมง ศนูย์กลางอารยธรรมเฮโลนสิตกิในแถบเมดเิตอรเ์รเนียน ทั �งดา้นวัฒนธรรม การคา้ขาย 
และการแพทย์ นั�งเคเบิ�ลคาร ์ชม วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  ซ ึ�งเป็นที�ขนานนามถึงประหนึ�งดั�ง
ดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็นบรเิวณวหิารเทพเจา้ซุส หรอืเซอุส ปัจจุบันนี�เหลือแต่ส่วนฐานเท่านั �น 
แท่นบชูาถกูนําไปเก็บรกัษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์พอรก์ามัมที�กรงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน วหิารทราจัน ที�เหลือ
บรเิวณของซุม้ประตูเอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอรก์ามัม โรงละครยุคโบราณที�ชันที�สดุในโลก สรา้งปีที� 3 ก่อน
ครสิตกาล จุคนไดถ้งึ 10,000 คน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดินทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ึ (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชั�วโมง เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสินคา้ที�สําคัญของพ่อคา้วานิชจากยุโรปและแอฟรกิาใต ้นําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient City)  เมืองโบราณที�มกีารบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่าง
ดเีมืองหนึ�งเคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึ�งรุ่งเรอืงขึ�นในศตวรรษ
ที� 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราช
ภายหลังเมื�อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึ�นเป็นเมืองหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําท่านเดนิ
บนถนนหนิอ่อนผา่นใจกลางเมอืงเก่าที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมัย 2,000 ปีที�แลว้ ไม่ว่า
จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ ึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี� นําท่านชม 
หอ้งอาบนํ�าแบบโรมันโบราณ Roman Bath ที�ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี� 
หอ้งสมุดโบราณที�มีวธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิ
ที�มคีวามอ่อนหวานและฝีมอืปราณีต  
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นําท่านเดนิทางสู่ บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึ�งเชื�อกันว่าเป็นสถานที�สุดทา้ยที�พระแม่มารี
อาศัยอยู่กระทั�งส ิ�นพระชนม์ การคน้พบสถานที�แห่งนี�ค่อนขา้งปาฏหิารยิ ์ทีเดียว โดยเมื�อช่วงประมาณปี
ค.ศ.1774 - 1824 แม่ชชีาวเยอรมันชื�อแอนน์ แคเทอรนี เอเมอรชิ เกดินมิติเห็นภาพบา้นพระแม่มาร ีจงึเขยีน
บรรยายสถานที�ไวใ้นหนังสอือย่างละเอ ียดราวกับเห็นดว้ยตาตัวเอง นับจากนั �นหลายปีมีการพยายาม
คน้หาบา้นแห่งนี�โดยอา้งอิงตามคําบอกของเอเมอรชิ จนกระทั�งคน้พบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบันที�นี�กลายเป็น
สถานที�ศกัดิ�สทิธิ�เพื�อการสักการะของทั �งชาวมุสลมิและครสิเตียน โดยวันที� 15 สงิหาคม ทุกปีจะมีพธิสีวดมนต์เพื�อ
ระลกึถงึวันที�พระเยซนํูาพระแม่มารขี ึ�นสูส่วรรค ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นไปชมโรงงานผลติเครื�องหนงั  ตรุกีเป็นประเทศที�ส่งออกหนังวัตถุดบิใหก้ับแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝั�ง
ยุโรปอีกดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของฝากตามอัธยาศยั  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชั�วโมง คําว่าปามุคคาเล่ในภาษาตุรกีแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย เป็นนํ�าตกหนิปูนสีขาวที�เกิด
จากธารนํ�าใตด้นิที�มีอุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ�งมีแร่หินปูนแคลเซียมออกไซด์ ผสมอยู่ใน
ปรมิาณที�สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาตอัินสวยงามและแปลกตาโดนเด่นเป็น
เอกลักษณ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  
พกัที� PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอีกครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง 
 

วนัที� 4 
เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย  - เมอืงคอนย่า – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – 

เมอืงคปัปาโดเกยี – ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

นําท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณเฮยีราโพลีส (Hierapolis) ตามตํานานกล่าวว่าสรา้งขึ�นในราว 190  ปีก่อน
ครสิตกาล ใกล ้ๆ  กับธารนํ�าแรร่อ้น ตน้ธารแห่งปามุคคาเล (ในปัจจุบัน) เฮียราโพลสิเป็นเมืองศักดิ�สทิธิ� ศูนย์กลาง
ทางศาสนา ปัจจุบนันี�แมจ้ะเหลอืเพยีงซาก แต่ยังคงมเีสน่ห์ และเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) 
มจุีดเด่นที�หนา้ผาสขีาวขุ่นหนา้ตาเหมือนธารนํ�าแข็งขั �นบันได เกิดจากนํ�าแร่รอ้นที�มีส่วนผสมของแคลเซยีม
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ออกไซดผ์ุดข ึ�นจากใตด้นิ ตกตะกอนเป็นหินปูนห่มเนนิเขาทั �งลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชั �นหนิลดหลั�น
เหมือนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาตใินปีค.ศ. 1988 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) ระยะทางประมาณ 240 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3
ชั�วโมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั �งยังเป็นศูนย์กลางที�สําคัญ
ของภูมภิาคแถบนี� ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ ทัศนียภาพที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทาง ของภูมภิาค
ตอนกลางของตุรกี ท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนยีภาพที�สวยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขา 
จากนั�นนําท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum)  ซึ�งก่อตั �งขึ�นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลา
น่า เจลาเลดดนิ รบู ีซึ�งเชื�อกันว่าชายคนนี�เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนที�นับ
ถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี�ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม เดมิเป็นสถานที�นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธโิดยการ
เดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย  ส่วนหนึ�งของพพิธิภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี�
อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิและยังเป็นสุสานสําหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย์ บดิา และบตุร 
ของเมฟลาน่าดว้ย  
นําท่านเดนิสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชั�วโมง หนึ�งในมรดกโลกที�ประกาศโดยองคก์ารยูเนสโกเมื�อปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่า
พศิวงทุกภาพที�ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื�อว่านี�คอืฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลังที�ภูเขาไฟระเบดิขึ�นเมื�อ
ราวๆ 2 ลา้นปีที�ผา่นมา ก็มีลาวาและเถา้ถา่นพวยพุ่งออกมาเป็นจํานวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดนิเดมิ
หนาขึ�นรว่ม 150 เมตร กลายเป็นชั �นดนิใหม่ กว่าจะเป็นริ�วคลื�น หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแท่ง ปล่องไฟ 
กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย์ ก็ตอ้งถูกทั �งกัดกร่อนจากลม ฝน หิมะ และสายนํ�ามานับลา้นปี ซ ึ�งท่านจะเริ�ม
มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมื�อเริ�มเขา้สู่คปัปาโดเกีย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10)  
จากนั�นชม การแสดงระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ระบําหนา้ทอ้งเป็นความบันเทงิเรงิใจที�ตกทอดมา
ตั �งแต่ยุคโบราณหลายพนัปี เป็นการเตน้ที�โยกยา้ยเรอืนกาย เอว สะโพก และบงัคับกลา้มเนื�อหนา้ทอ้งอย่าง
พลิ�วไหว ดว้ยชุดสดุหวาบหววิ นักเตน้ก็มีความชํานาญและประสบการณ์อย่างมาก ถอืเป็นศาสตรแ์ละศลิปะอย่าง
หนึ�งของพวกอาหรบัและประเทศในแถบเมดเิตอรเ์รเนยีน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
พกัที� UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตลถ์ํ �า หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุกี 
***ในกรณีที�โรงแรมสไตลถํ์�าเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการจัดโรงแรมระดับเทยีบเท่าให ้โดยที�ไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้*** 
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วนัที� 5 
โปรแกรมพเิศษ ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ – นครใตด้นิคารต์คั  

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่– กรุงองัการ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่ นครใตด้นิคารต์คั (Cardak Underground City)  ซ ึ�งเกดิจากการขดุ
เจาะพื�นดนิในยามสงครามในอดตี เมอืงใตด้นิแห่งนี�มคีรบทั �งหอ้งนอน หอ้งครวั หอ้งนํ�า หอ้งอาหาร ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์  

 ขึ�นบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

สําหรบัท่านใดที�สนใจ มค่ีาใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ประมาณ 210 USD ตอ่ท่าน ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั�วโมง โดย
บรษัิทบอลลนูจะมทีําประกันภัยใหท้่าน บรษัิทประกันภัยที�ทําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลมุกรณีขึ�นบอลลูน 
*การขึ�นบอลลูนน ั�นเพื�อความปลอดภยัจะตอ้งเช็คสภาพภมูอิากาศวนัตอ่วนั* 

  
 น ั�งรถจิ�บชมความงามภาคพื�นดนิเมอืงคปัปาโดเกยี  

สําหรบัท่านใดที�สนใจ มค่ีาใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ประมาณ 80 USD ตอ่ท่าน ใชเ้วลาผจญภยับนรถจิ�บประมาณ 1ชั�วโมง 
 

เวลาประมาณ 05.00 น. จะมีเจา้หนา้ที�และรถทอ้งถิ�นมารบัท่านที�บรเิวณล็อบบี�ของโรงแรม เพื�อออกชมความ
งดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก 
 

เนื�องดว้ยขอ้จํากดัของเวลาทา่นจําเป็นตอ้งเลอืกอยา่งใดอย่างหนึ�ง 
(กรุณาเช็คราคาอกีคร ั�งกบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นชําระเงนิ) 
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นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม ่Goreme นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่(Goreme 
Open Air Museum) ที�เป็นศนูย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. ที� 9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต์
ที�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถํ�าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกราน
จากชนเผา่ลัทธอิื�นที�ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์ีกดว้ย อสิระเที�ยวชม และถ่ายรปูตามเหล่าอาคารบา้นเรอืน
ของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ที�เกดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นที�อยู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสน
สถานตา่งๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
 

นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม ชมวธิกีารทอพรหมแบบดั�งเดมิ ซึ�งเป็นสนิคา้ที�มีชื�อเสียงของประเทศตุรก ี
ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื�อของฝากตามอัธยาศัย จากนั �น ชมโรงงานเซรามคิ และโรงงานจวิเวอรร์ี�  
อสิระเลือกซื�อของฝากตามอัธยาศยั  
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่กรุงองัการา่ (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชั�วโมง เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุก ีตั �งอยู่บนฝั�งทวปีเอเชยี ชาวตุรกีจะเรยีกดนิแดนฝั�งเอเชีย
ว่าอนาโตเลยี และอังการา่เป็นเมืองใหญอ่ันดบัสองรองจากอสีตนับูล  
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (13)  
พกัที� ALTINEL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุก ี

           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วันก่อนเดนิทาง  
 

วนัที� 6 เมอืงอสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14) 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง มหานครสองทวีป เมืองสําคัญที�สุดของประเทศตุรกี มีตํานานการสรา้งเมือง
มาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) ผูนํ้าชาวเมการา (Megara) ตามคําแนะนําของเทพ
พยากรณ์ที�วหิารเดลฟีในกรซี ตดิกับช่องแคบบอสปอรสั เดมิชื�อว่า ไบเซนทอิุม (Byzantium) มีถงึสมัย
จักรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชัยภูมอิันเหมาะสมเพื�อสรา้งกรงุโรมใหม่ทรงเลือกเมืองนี� มีการ
ก่อกําแพงเมืองลอ้มรอบภูเขา 7 ลูกใหเ้หมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนี�ใหม่ขึ�นว่า คอนสแตนตโินเปิล 
(Constantinople) เมื�อวันที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ.779 มปีระชากรมากเกอืบ 1 ลา้นคน 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) 
นําท่านเดนิทางสู ่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุต่านอับดุล เมซดิ 
(Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกับ
ตะวันตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตั �งอยู่รมิชายฝั�งทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝั�งทวปียุโรป 
จุดเดน่ของวังแห่งนี�คอืมีการประดับตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามีทั �งเฟอรน์เิจอร ์ พรม โคมไฟ 
เครื�องแกว้เจยีระใน และรปูเขยีน รูปถ่ายตา่งๆ ที�มีชื�อเสยีงมาก 
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จากนั�นนําท่านสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสีสัน ตลาดนี�จะขายเครื�องเทศเป็น
หลัก นอกจากนั�นก็มีสนิคา้อื�น  ๆและราคาดเูหมือนจะย่อมเยาว ์นอกจากเครื�องเทศแลว้ ก็ยังจะมี เซรามกิ จาน ชาม 
ถว้ยชา แจกัน โถ เครื�องดนตรพีื�นเมอืง โคมไฟ เครื�องดดูบารากู่ ทองคํา เครื�องเงนิ เครื�องประดับต่างๆ ของที�
ระลกึพวกพวงกุญแจ กระเบื�องเพนท์ตดิผนัง ของกินเล่นอย่างชา กาแฟ ถั�วแมคคาดาเมีย พติาชโิอ ขนม
หวานตรุกอีย่างเตอรก์สิดไีลท์ ตาปีศาจ เครื�องรางสุดฮติ ฯลฯ 
 
นําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  (Bosphorus Cruise)  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงาม
สองฝั� ง ฝั� งยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน โรงแรมเคมปินสกี�อันเล ิศหรู ตรงกัน
ขา้มฝั� งเอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟต ิอาห์เมต ปาซา ยาลี เรยีงรายไปดว้ยเรือนไมฤ้ดูรอ้น และสถานทูต
ตา่งชาตใินยุคออตโตมัน ผ่านไปใตส้ะพานบอสฟอรัสฝั�งยุโรปเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีสสีัน ทั �งหอศลิป์ บาร ์
รา้นอาหารมีระดับ จากนั �นเรือจะล่องสู่ย่านชานเมืองที�สงบและมีเสน่ห์แบบโบราณ เมื�อเรือลอดใตส้ะพาน
ลอดชอ่งแคบแห่งที�สอง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตัวเมอืงจะแผว่ลง เหลือแต่เสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที�
กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรอืบรรทุกนํ�ามันของรสัเซยีและโรมาเนยีที�แล่นเขา้ออกชอ่งแคบบอสฟอรัสและดาร์
ดะเนลส ์ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีที�รสัเซยีถือเอาช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลังบา้นของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (16)  

พกัที� GONEN YENIBOSNA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 5 ดาว มาตราฐานดาวตรุกี 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วันก่อนเดนิทาง 
 

วนัที� 7 สุเหรา่สนีํ �าเงนิ – ฮปิโปโดรม – มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย – ทา่อากาศอสิตนับลู 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (17) 

นําท่านชม สุเหร่าสนํี �าเงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึ�นในสมัยสลุตา่นอะห์เมตที� 1 ซึ�งมพีระประสงคจ์ะสรา้ง
มัสยดิของจักรวรรดไิบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสเุหรา่นี�สรา้งใกลก้ับโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แต่อย่างไรก็ตามโบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถท์ี�มขีนาดใหญ่ที�สดุในตุรก ี*กรณุาแตง่กายสุภาพ สภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลุมไหล่
ไวสํ้าหรบัใชค้ลุมศรีษะระหว่างเที�ยวชมสเุหรา่สนีํ�าเงนิ 
นําท่านชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิ�งก่อสรา้งจากสมัยกรกีซึ�งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ
แข่งขันขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถกูนําไปใชใ้นภาษาฝรั�งเศสดว้ย 
หมายถงึ การแข่งขันมา้ใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) ปัจจุบันเหลือแต่ซาก
ปรกัหักพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี ปัจจุบันเหลือเพยีง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนส
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แตนตนิที� 7 (Column of Constantine VII) เสาตน้ที� 2 คอื เสางู เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี 
(Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั �งที�นี�เมื�อ ศตวรรษที� 4 ปัจจุบันเหลือเพยีงครึ�งตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา 
อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที�สรา้งมายาวนาน
เกอืบ 1,500 ปี จักรพรรดจัิสตเินียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาใหส้องสถาปนิกแห่งยุคทํา
การบูรณะโบสถ์หลังเก่า โดยออกแบบและปรบัปรงุใหย้ิ�งใหญ่อลังการอย่างที�ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในโลก 
งบประมาณไม่อั �น เซนต์โซเฟียดํารงสถานะเป็นโบสถ์ครสิต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถงึจุดเปลี�ยนเมื�อ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื�อกรุงคอนสแตนตโินเปิลถูกตแีตกโดยสุลต่านเมห์เมตที� 2 และยึดเมืองหลวงแห่งไบ
แซนไทน์ได ้ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื�อทําการละหมาด พรอ้มทั �งบัญชาใหเ้ปลี�ยนสถานะจากโบสถ์
ครสิต์เป็นมัดยิดของชาวมุสลิม โดยใหฉ้าบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหห้มด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (18) 

สมควรแก่เวลานําท่านสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับลู ประเทศตุรก ีเพื�อเตรยีมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 
17.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� TK58 สายการบนิ Turkish Airlines บรกิาร

อาหารรอ้นและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
**สาํหรับกรุ๊ปเดนิทาง ตั �งแต ่25 ธันวาคม 62 เป็นตน้ไป** 

18.35 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� TK58 สายการบนิ Turkish Airlines บรกิาร
อาหารรอ้นและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 

วนัที� 8 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ 

 
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดภิาพ 

**สาํหรับกรุ๊ปเดนิทาง ตั�งแต ่25 ธันวาคม 62 เป็นตน้ไป** 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดภิาพ 
 

 

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจําเพื�อประโยชนข์องทา่นเอง** 
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หมายเหต ุ:  

รายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที�มเีหตุการณส์ุดวสิยั ภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ี�ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

ท ั�งนี� บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแต่ละครั �งจะตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่นขึ�นไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และคนขบัรถทา่นละ 80 USD ตลอดทรปิ 
  

กรุณาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

อตัราค่าบรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามัน 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยวหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว 
 คา่ใชจ้่ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอุบตัเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการท่องเที�ยว ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลค่าเพิ�มและภาษีหกั ณ ที�จ่ายของแตล่ะประเทศ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และคนขบัรถทา่นละ 80 USD ตลอดทรปิ 

 
 
เงื�อนไขการชําระเงนิ 

 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส่์วนที�เหลอืภายใน 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 
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เงื�อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 
 กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมีการการนัตมีัดจํา

ที�นั�งกับทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที�พกัตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ไม่คนืค่ามัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื�อออกตั�วแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืค่าต ั�วได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
ขอ้ควรทราบกอ่นเดนิทางไปทอ่งเที�ยวตุรก ี

 อาหารสําหรบัทัวรท์ุกมื�อจะเป็นอาหารทอ้งถิ�น ดงันั �นอาจจะไม่ถูกปากสําหรบัคนไทยที�ทานอาหารรสจัดจา้น แต่
หัวหนา้ทัวรจ์ะเตรยีมนํ�าพรกินํ�าจ ิ�มไปบรกิารท่าน 

 มาตราฐานโรงแรมที�ตรุกีนั �นอาจจะแตกตา่งกับมาตราฐานของระดับสากล โรงแรมระดับที�ทางบรษัิทใชก็้ไดร้บั
รองมาตราฐานจากหน่วยงานการท่องเที�ยวของตุรกีแลว้  

 ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกั 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง หากท่านตอ้งการความ
สะดวกสบาย ทางบรษัิทแนะนําใหท้่านจองหอ้งพกั แบบ 1 Twin และ 1 Single หากมกีารจอง 3 ท่าน และรี
เควสเป็น 3 เตยีง ทางบรษัิทตอ้งขออภัยหากไม่สามารถจัดหาใหท้่านได ้

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 25 คนขึ�นไป 
 ในกรณีที�สายการบนิประการปรบัขึ�นภาษีนํ�ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั�วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกิดเหตกุารณ์สดุวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตัเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรพัยส์นิสญูหายอันเนื�องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีที�สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ ที�ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุุดวสัิย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที�อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ท่านสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานที�ใดๆ ก็ตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั �งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมิใหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�
ระบุไว ้  เนื�องจากการครอบครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที�ท่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 


