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รวมเดินทางสมัผสัความยิ�งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เตม็อิ�มกบัประวตัศิาสตรท์ี�ยิ�งใหญ่และ

ยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชื�นชมความงามของธรรมชาตใินรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 
 

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื�องรางนาํโชคของประเทศตรุก ีท่านละ 1 อนั 

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ�นคุณภาพที�ทาํมาจากทบัทิมหอมชื�นใจ ท่านละ 1 กล่อง 

แถมฟรี!! ไอศกรีมทอ้งถิ�นของตรุกีท่านละ 1 อนั 

Prefect Turkey 8 Days 
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แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรก ีทา่นละ 1 แกว้ 

****(สงวนสิทธิ�สาํหรับกรุป๊ที�ออกเดินทาง 25 ท่านขึ� นไปเท่านั�น)**** 

พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดนิทาง 

สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ํ�า 1 คืน ที�เมืองคปัปาโดเกีย 

**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ํ�าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบั

เดียวกนัซึ�งสไตลก์ารตกแต่งอาจจะไมเ่ป็นสไตลถ์ํ�าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนตามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

บินตรงกับสายการบินประจาํชาติ Turkish Airlines + บินภายใน 1 ครั�ง 

FREE WIFION BUSตลอดการเดนิทาง!!!! 

 

วันที�แรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

18.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น4 สาย

การบินTURKIST AIRLINE เคานเ์ตอร ์U ประตู 9ซึ�งมีเจา้หน้าที�ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื�อง
สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

22.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที�ยวบินที� TK65ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 10 ชั �วโมง (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ �า 

โรงแรมที�พกั 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อสิตนับูล-สุเหรา่สนีํ�าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่

เซนตโ์ซเฟีย-อุโมงคเ์ก็บนํ�าเยเรบาตนั-แกรนดบ์าซ่าร ์
O O O QUA HOTEL 

3 
ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลบาเช่-ชอ้ปปิ� งตลาดสไปซ์

มารเ์ก็ต-เมืองชานัคคาเล ่
O O O 

CANAKKALE 

KOLIN HOTEL 

4 
เมืองชานัคคาเล-่มา้ไมจ้าํลองเมอืงทรอย-เมืองเปอรก์ามมั-วิหารเทพี

อารเ์ทมสิโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมอืงคูซาดาซ ึ  
O O O 

KUSADASI 

CHARIMA HOTEL 

5 
เมืองคูซาดาซ-ึเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ-บา้นพระแม่มาร-ีปามุคคาเล่-

ปราสาทปุยฝ้าย-เมอืงเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล ่
O O O 

PAMUKKALE 

NINOVA 

THERMAL HOTEL 

6 
เมืองปามุคคาเล-่เมอืงคอนย่า-พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย-

ระบาํหนา้ทอ้ง  
O O O 

BURCU KAYA 

HOTEL 

7 
คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมอืงเกอเรเม-พิพธิภณัฑก์ลางแจง้- 

หบุเขาอุซิซาร-์เมืองอิสตนับล ู  
O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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***คาํเตือน!! เพื�ออรรถรสในการเขา้หอ้งนํ�าระหว่างทางของการเดินทางไปยังแต่ละเมืองต่างๆของประเทศตุรกี

ควรเตรียมธนบตัรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพื�อเขา้หอ้งนํ�า อตัราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็น

ธรรมเนียมของการใชบ้ริการหอ้งนํ�าสาธารณะของประเทศตุรกี อยา่หาว่าไม่เตือนนะจะ๊ ^^*** 

 

 

 

 

 

 

 

วันที�สอง อิสตนับูล-สุเหร่าสีนํ�าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

  อุโมงคเ์ก็บนํ�าเยเรบาตนั-ชอ้ปปิ� งแกรนดบ์าซ่าร ์     (B/L/D) 

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูลหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากนั�นนําทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

** ขอ้กาํหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสื� อแขนยาวคลมุขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียม

ผา้สาํหรบัคลมุศีรษะสุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื� อแขนยาว ไม่รดัรูป 

จากนั�นนําทุกท่านชมสุเหร่าสีนํ�าเงิน (BLUE MOSQUE)หรือ SULTAN  AHMET MOSQUEถือเป็นสุเหร่าที�
มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา
องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั�งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดที�ใหญ่ที�สุด
ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั�ง
ชื�อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ�งก็คือ Sultan Ahmed นั�นเอง  
 
 
 
 
 
 

 
จากนั�นนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME)สนามแขง่มา้ของชาวโรมนั 
จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเที�ยวเมืองเก่า สรา้งขึ� นในสมัยจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื�อใช้เป็นที�แสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้ง
ขึ� นตรงกลางเป็นที�ตั�งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ�งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนั
สถานที�แห่งนี� ใชเ้ป็นที�จดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื� นที�ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึ�งเป็น
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ที�ตั�งของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาที�สรา้งในอียิปตเ์พื�อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที� 3 ถูกนํากลับมาไวที้�อิส
ตนับูลเสาตน้ที�สอง คือ เสางู และเสาตน้ที�สาม คือเสาคอนสแตนตินที� 7 
 
 

 

 
 
 
 

จากนั�นนําทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE)ตั�งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ�งถือเป็นเขต
ประวตัิศาสตรที์�ไดร้บัการขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตั�งแต่ปี ค.ศ. 1985พระราชวงัทอปกาปึ
สรา้งขึ� นโดยสุลต่านเมหเ์มตที� 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื� นที�กวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาด
เล็กอีกจาํนวนมาก ณ จดุที�สรา้งพระราชวงัแห่งนี� สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และ
ทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงที�เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนี� มีราชวงศ์
และขา้ราชบริพารอาศัยอยู่รวมกนัมากถึงสี�พนักวา่คนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที�เป็นที�จดัแสดง
ทรพัยส์มบติัขา้วของเครื�องใชส้่วนพระองคเ์ครื�องเงินต่างๆ มากมาย 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนั� นนําทุกท่านชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ�ง
มหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนา
คริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื�อประมาณคริสต์ศตวรรษที�13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 
เพื�อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู ้ก่อการรา้ยบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั�งเพราะเกิดการ
ขดัแยง้ระหว่างพวกที�นับถือศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจา้จสัตินเนียนมี
อาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ� นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื�อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ�งสวยงามที�สุดไดพ้ยายามหา สิ�งของมีค่า
ต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่าง
ใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื�อสิ� นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั 
พระเจา้โมฮมัเหม็ดที� 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูน้ับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลังนี� ให้
เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
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นําท่านสู่ อุโมงคเ์ก็บนํ�าเยเรบาตัน YerebatanSarniciสรา้งขึ� นในสมัยจกัรพรรดิจสัตินเนียน ในปี ค.ศ. 
532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ�าสาํหรบัใชใ้นพระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามที� กรุงอิสตนับลู ถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง 
จากนั�นนําท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR)หรือ แกรนดบ์าซาร ์

(GRAND BAZAAR)เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครั�งแรกในสมยัสุลต่านเมหเ์ม็ดที� 2 เมื�อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี�
กินเนื� อที�กวา่ 2แสนตารางเมตร ประกอบด้วยรา้นคา้กว่า 4,000รา้น ขายของสารพัด ตั�งแต่ทองหยอง 
เครื�องประดบั พรม เครื�องเงิน เครื�องหนัง กระเบื� อง เครื�องทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของที�
ระลึก ฯลฯ ที�นี� เป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก ดังนั�นจึงตั�งราคาสินคา้เอาไวค้่อนขา้งสูง ควร
ต่อรองราคาใหม้าก 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกัQUA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลบาเช-่ชอ้ปปิ� งตลาดสไปซม์ารเ์กต็ 

 เมืองชานัคคาเล ่         (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที�บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ�งทําใหป้ระเทศตุรกี
ไดร้บัสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ําคัญเนื�องจากเป็น
เสน้ทางเดินเรือที�เชื�อมทะเลดาํทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที�ตั�งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที�สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื�อใหร้ถยนต์
สามารถวิ�งขา้มฝั�งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั�งสิ� น 1,560 เมตร และได้
กลายเป็นสะพานแขวนที�ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมยันั�น (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที� 21) ขณะที�
ล่องเรือพรอ้มดื�มดํ �ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึ�งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่
และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที�สรา้งไดส้วยงามตระการตา 

 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นําท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่(Dolmabahce Palace)เป็นพระราชวงัที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
เจริญอย่างสูงสุดทั�งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสรา้งทั�งสิ� น 12 ปี เป็น
ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที�ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คาํนึงถึงความสิ� นเปลือง
ใด ๆ ทั�งสิ� น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึ�งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที� ช่องแคบบอส
ฟอรสัBosphorusภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้
เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ส่งทา้ยครึ�งวนัช่วงเชา้ดว้ยการ 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื�องเทศ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซื� อของฝาก
ไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นของที�ระลึก เครื�องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ� นชื�อ
และถั �วหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 
 
 
 
 

   

 

 

จากนั�นนาํท่านสูเ่มืองชานัคคาเล่ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั �วโมง 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สูท่ี�พกัCANAKKALE IRISHOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที�สี� เมืองชานัคคาเล-่มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-วิหารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ-รา้นขนม TURKISH 

DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ                                  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนําท่านสู่แวะถ่ายรปูเพื�อชม มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอยซึ�งเปรียบเสมือนสัญลักษณอ์ันชาญฉลาด

ดา้นกลศึกของนักรบโบราณซึ�งเป็นสาเหตุที�ทําใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที�สําคัญ
ตาํนานของกรีกและเป็นสงครามระหวา่งกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี 
กองทัพกรีกก็ไดคิ้ดแผนการที�จะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้าํลองขนาดยกัษ์ที�เรียกว่ามา้ไมเ้มือง
ทรอย โดยทหารกรีกได้เขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจนัแล้วก็ทําการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็น
ของขวญัและสญัลักษณว์า่ชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื�อ
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เห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทาํการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแล้วทําการ
เฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื�อชาวทรอยนอนหลับกนัหมด ทหารกรีกที�ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจนั
แลว้ทําการเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนที�จะทําการ
เผาเมืองทรอยทิ� ง 
 
 
 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(KUSADASI)(ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
3.20 ชั �วโมง) เป็นเมืองท่าที�สาํคญัทางการคา้อีกเมืองหนึ�งของตุรกีที�เป็นสถานที�ตั�งของโบราณสถานที�
สําคัญสิ�งมหัศจรรย์ยุคโบราณจากนั�นนําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ(THE TEMPLE OF 

ARTEMIS)1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยย์ุคโบราณ ที�ปัจจบุนัเหลือเพียงซากปรักหกัพัง แต่ก็ยงัสามารถมองเห็น

ถึงความยิ�งใหญ่ในอดีตได ้และแวะถ่ายรูปโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (ST.JOHNCASTLE)สาวกของพระ
เยซูคริสตท์ี�ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั �วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั 
จากนั�นนําท่านแวะถ่ายรปูมสัยิดอิสอิสเป็นหนึ�งในตัวอย่างที�ดีและสําคญัที�สุดซึ�งสะทอ้นถึงจดุสิ� นสุดของยุค
จกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากนี� มัสยิดแห่งนี� ยงัเป็นที�ประทับของมัสยิดเมย
ยาดในดามสักสัมัสยิด Isa bey ก่อตั�งขึ� นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasulukที�มองเห็นพื� นที�และมี 
harem ขนาดใหญ่ที�มีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ 
จากนั�นนําท่านซื� อขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKIST DElIGHT)ของฝากขึ� นชื�อของประเทศตุรกี  
 
 
 
 
 

 

 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สูท่ี�พกัKUSADASI MARINA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที�หา้           เมอืงคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย- 

  เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่      (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื�องหนัง ซึ�งเป็นโรงงานผลิตเครื�องหนังขั�นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้
ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื� อหนังต่างๆตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส(EPHESUS) เมืองโบราณที�มีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็น
อย่างดีเมืองหนึ�ง เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ�ง
รุ่งเรืองขึ� นในศตวรรษที� 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็ก
ซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ� นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดั
ของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสร้างเมื�อ
สมยั 2,000 ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึ�งยงัคงใชง้าน
ไดจ้นถึงปัจจบุนันี�  นําท่านชม หอ้งอาบนํ�าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที�ย ังคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอนํ�า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี� , หอ้งสมุดโบราณ ที�มีวธีิการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ�ง
ทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที�มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 
 
 
 
 
 
 

นําท่านชม บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)ซึ�งเชื�อกนัว่าเป็นที�สุดท้ายที�พระแม่มารีมา
อาศยัอยู่และสิ� นพระชนมใ์นบา้งหลงันี�  ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื�อ แอนนา 
แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื�อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที�ไว ้
ในหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื�อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้น
หลงันี�  จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับา้นพระแม่มารีไดร้ับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั�นเดียว ภายในมีรูป
ปั�นของพระแม่มารี ซึ�งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสที์� 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนที�นี�  บริเวณดา้นนอกของบา้น 
มีก๊อกนํ�าสามกอ๊ก ที� มีความเชื�อว่าเป็นกอ๊กนํ�าที�มีความศักดิ�สิทธิ�  แทนความเชื�อในเรื�อง สุขภาพ ความ
รํ �ารวย และความรกั ถัดจากก๊อกนํ�าเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึ�งมีความเชื�อว่าหากต้องการใหสิ้�งที�ปรารถนา
เป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 
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จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรมสิ�งท่อขึ� นชื�อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชม
เลือก ซื� อไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั �วโมง (189 
กิโลเมตร)เมืองที�มีนํ�าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ� นมาจากใตด้ินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก
ก่อนที�ไหลลงสู่หน้าผา นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลือแร่รอ้นนี� ไดก้่อใหเ้กิด
ทศันียภาพของนํ�าตกสีขาวเป็นชั�นๆหลายชั�นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหินสี
ขาวราวหิมะขวางทางนํ� าเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมากท่านจะได้สัมผัสเมืองเฮียราโพลิส

HIERAPOLISเป็นเมืองโรมนัโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบริเวณที�เป็นนํ�าพุเกลือแร่รอ้นซึ�งเชื�อกนัว่ามีสรรพคุณ
ในการรกัษาโรคเมื�อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองนี� เกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั
กระจายอยู่ทั �วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่
วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  
 
 

 

 

 
 
 
จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซื� อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปทีู�นอน เสื� อผา้  
เป็นตน้ เป็นสินคา้ที�ผลิตดว้ยคอตตอน100%  

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สูท่ี�พกัPAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที�หก   เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่–พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA)ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM)เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนาอิสลามทํา
สมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ยส่วนหนึ�งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิน รูมี�อาจารย์ทางปรัชญาประจาํราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาทภายนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิมและยงัเป็นสุสานสําหรับผูติ้ดตาม 
สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากนั� นเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2ชั �วโมง 30 นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูปCARAVANSARAI ที�พักของกองคาราวานในสมัย
โบราณ เป็นสถานที�พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านชมการแสดงพื� นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเต้นราํที�เก่าแก่อย่าง
หนึ�งเกิดขึ� นมาเมื�อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตร์เชื�อ
กนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัที�ไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจบุนั และการเดินทาง
ของชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงามจนกลายมา
เป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีในปัจจบุนั(บริการเครื�องดื�มฟรีตลอดการแสดง) 
 
 
 
 
 
 
 
 นาํท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรมสไตลถ์ํ�า!! CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ํ�าประยุกตเ์ต็ม ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบั

เดียวกนัซึ�งสไตลก์ารตกแต่งอาจจะไมเ่ป็นสไตลถ์ํ�าประยุกต ์บริษัทสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนตามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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วันที�เจด็ คปัปาโดเกีย-นครใตด้นิ-เมืองเกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร-์กรุงอิสตนับูล  

(B/L/-) 

** แนะนาํโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour)** สาํหรบัท่านที�สนใจขึ� นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียโปรแกรมเสริม
พิเศษ จาํเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ�นมารบัไปขึ� นบอลลูน เพื�อชมความสวยงาม
ของเมืองคปัปาโดเกยีในอีกมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ� นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่
บนบอลลูนประมาณ 1 ชั �วโมง ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมในการขึ� นบอลลูนท่านละ 250-300เหรียญดอลล่ารส์หรฐั 

(USD.)ขึ� นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัิเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุม
การขึ� นบอลลนู และ เครื�องร่อนทุกประเภท ดงันั�นขึ� นอยู่กบัดุลยพินิจของท่าน ** 
2.รถจี�บทวัร ์(Jeep Tour)** สาํหรบัท่านใดที�สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื� นดิน โปรแกรม
จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ�นมารบั เพื�อชมความสวยงามโดยรอบของเมือง
คปัปาโดเจยีบริเวณภาคพื� นดิน ในบริเวณที�รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจี�บประมาณ 1 ชั �วโมง คา่ใชจ่้าย
เพิ�มเติมในการนั�งรถจี�บอยู่ที�ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐ (USD.)ขึ� นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกนัอุบติัเหตุที�รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั�งรถจี�บ ดงันั�นขึ� นอยู่กบัดุลย
พินิจของท่าน ** 
** คาํแนะนาํ ** 
- เนื�องดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ท่านจาํเป็นตอ้งเลือกซื� อแพ็คเกจทวัรเ์สริมอย่างใด อย่างหนึ�ง  
- ท่านที�เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างนอ้ยครึ�งชั �วโมงกอ่นออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบ
ตั�งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั�งแต่อยู่ประเทศไทย เพื�อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี�  ไม่อนุญาตใหผู้ที้�เป็นโรคหวัใจขั�นรุนแรง หรือ ตั�งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณี
ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 
- สาํหรบัท่านที�ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจาํเป็นต้องพกัผ่อนรอคณะอยู่ที�โรงแรมที�พกั 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ที�ไดร้บัการขึ� นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็น
มรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื�อมต่อถึงกันเป็นสถานที�ที�ผูนั้บถือ
ศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมนัที�ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์เมืองใตดิ้นที�มีขนาดใหญ่ 
แต่ละชั�นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั�งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถง
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สาํหรบัใชป้ระชุม มีบ่อนํ�าและระบบระบายอากาศที�ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน
บางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเยี�ยมชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ�งยูเนสโกขึ� นทะเบียน
เป็นมรดกโลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคิดของ
ชาวคริสตที์�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนั
การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์
จากนั�นนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที�อยู่
อาศยั ซึ�งหุบเขาดังกล่าวมีรพูรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั �วทั�งภูเขา เพื�อเอาไว้
เป็นที�อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณที�สูงที�สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั�นในอดีตอุซิซารก์็
มีไวท้าํหน้าที�เป็นป้อมปราการที�เกิดขึ� นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  
 

 
 
 

 
จากนั�นนําท่านแวะชมโรงงานจิวเอวรร์ี�และโรงงานเซรามิคอิสระกบัการเลือกซื� อสินคา้และของที�ระลึก 
 
 
 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควรนาํทุกท่านเดินทางสูส่นามบิน 

19.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับลโูดยสายการบิน Turkish Airlinesเที�ยวบินที� TK-2021 ใชเ้วลาเดินทาง 

  ประมาณ 1.30 ชั �วโมง (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

21.15น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู(แวะเปลี�ยนเที�ยวบิน บินสูก่รุงเทพมหานคร) 
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วันที�แปด กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

01.50 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlines เที�ยวบินที� TK68 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชั �วโมง (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

15.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทับใจ  
***รายการท่องเที�ยวอาจเปลี�ยนแปลงไดท้ั�งนี� โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั*** 

**ก่อนทาํการจองทวัรท์ุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบรษิทัฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ไฟลท์ขาไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45 

ไฟลท์ภายใน TK2015 ASR-IST 20.45-22.25  

ไฟลท์ขากลบั TK68 IST-BKK 01.50-14.50 
30 พ.ย.-07 ธ.ค. 62 35,555 บาท 35,555 บาท 35,555 บาท 8,500 บาท 
04-11 ธ.ค. 62 

08-15 ธ.ค. 62 

19-26 ธ.ค. 62 

22-29 ธ.ค. 62 

23-30 ธ.ค. 62 

24-31 ธ.ค. 62 

35,888บาท 35,888 บาท 35,888 บาท 8,500 บาท 

UPDATE04/11/19 

**ราคานี�  สงวนการเดินทาง จาํนวน 25ท่านขึ� นไป** 

**ราคานี� เป็นราคาโปรโมชั �นไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 
** อัตรานี�  ยงัไมร่วมค่าทิปคนขับรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ** 

** อตัราค่าบริการ สาํหรับเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั �ว

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** สาํหรบัอัตราค่าบริการนี�  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจาํนวน 25 ท่าน ขึ� นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มีผูเ้ดนิทางไม่ถึง

ตามจาํนวนที�กาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ  

(ปรับราคาเพิ�มขึ� น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั�งหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 
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อตัราค่าบริการนี� รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั�นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี�ยนแปลง 

(Upgrade)หรือ เปลี�ยนแปลง วนัเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีนํ�ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlinesอนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบินได ้ท่านละ 1-2 ชิ� น โดยมีนํ�าหนักรวมกนัไม่เกิน 20กิโลกรมั 

กระเป๋าถือขึ� นเครื�อง Hand Carry(นํ�าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตราฐานตามที�รายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมีหอ้งพัก 

3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ�  ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี� แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที�รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพษิเท่านั�น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสําหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสัญญาฯ) 

**ประกนัภัยที�ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ� นบอลลนูและเครื�องร่อนทกุประเภท ดงันั�นการเลือกซื� อ  

Optional Tour ขึ� นอยูก่บัดุลยพนิิจของท่าน** 
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั�ง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี�ย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOYของแต่ละโรงแรม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการท่องเที�ยว นักท่องเที�ยวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น+คนขับรถและหวัหนา้ทัวรท์ี�

คอยบรกิารเราโดยประมาณ 54USD หรือประมาณ 1,890 บาท ต่อทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 3USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากับ 18 USD) 
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พนักงานขับรถในทอ้งถิ�นท่านละ 2USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วนั เท่ากับ 12 USD) 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ3USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)  

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั�งนี� ท่านสามารถใหม้ากกว่า

นี� ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางที�ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา

ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณีพิเศษ เพื�อขอคาํแนะนําในการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า 

 อตัราค่าเขา้หอ้งนํ�าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งนํ�า 

เงื�อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางพรอ้มชาํระเงินมัดจาํ

ท่านละ 15,000 บาทภายใน 1 วนั ครึ�ง หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านทาํจองวนัที� 1 กรุณาระเงินมดัจาํ ส่วนนี�
ภายในวนัที� 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจาํตาม
เวลาที�กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คที�ว่างและทาํจองเขา้มาใหม่
อีกครั�ง กรณีที�คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการใหส้ิทธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวนั และ เวลา ที�ทาํรายการจองเขา้มาตามลาํดบั เนื�องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที�นั �งราคาพิเศษจาํนวน
จาํกดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี�  วนั
จนัทร ์ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที� นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที�บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั�น ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ� น 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายชื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดาํเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน 
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โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สําเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบ
อาํนาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี�  

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วัน ขึ� นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกบัช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ ์ไม่ว่าวันใดวันหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที�มีค่าใชจ้่ายตามจริง

มากกว่ากาํหนดทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ�ม ที�เกิดขึ� นจริงทั�งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
** ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องจากการจัดเตรียม การจดัการนําเที�ยว

ใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เช่น การสํารองที�นั �งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม   

4. สาํหรบัอตัราค่าบริการนี�  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่าน ขึ� นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม
จาํนวนที�กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิก เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิ�มขึ� น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที�มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี
นักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะให้บริการและ
ดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที�ลูกคา้ดําเนินการยื�นวซ่ีาเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัรที์�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วซ่ีาไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนี� ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ� นจริง
ทั�งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี�  วนั
จนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทางบริษัท 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ท่านควรทราบ 

1. เนื�องจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคู่
แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยู่คนละชั�นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง
เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นต้องแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 
และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ�มตามจริงที�
เกิดขึ� นจากนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต ์

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอุณหภูมิตํ �า เครื�องปรบัอากาศที�มีจะ 
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่านั�น 



 

17 |18TR2518_PV_TUR-PF8D-TK_NOV-DEC19_TURKEY 8D5N 

3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ� นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ� ในการปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดิม (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ�งขึ� นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ
แตกต่างกนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ที�ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั�น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบั 
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที�ระบุนั�นเป็นการจดัอนัดับของการท่องเที�ยวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที�ตรงกบัวนัหยุดสาํคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 
ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบิน ที�ท่านควรทราบ 

1. เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ� ในการ
เลือกที�นั �งบนเครื�องบินทุกกรณีแต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากที�สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางที�มาดว้ยกนั ไดนั้�งดว้ยกนั 
หรือ ใกลก้นัใหม้ากที�สุดเท่าที�จะสามารถทาํได ้

2. กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั�นตอนการจอง กรณีที�แจง้ล่วงหน้า
ก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ�มเพื�อชาํระกบัเมนูใหม่ที�ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก
ได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครื�องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั�นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั�น
ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี�  ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบตัร
โดยสาร พรอ้มคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร 
พร้อมคณะ ชั�นประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั�งนี� การ
ตดัสินใจ ขึ� นอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้หน้าที�สายการบินเป็นสาํคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้เนื�องจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตั �วกรุ๊ป ราคาประหยดัที�สุด) 
เงื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ทั �วไป ที�ท่านควรทราบ 

1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� ขอสงวนสิทธิ�สําหรบัผูเ้ดินทางที�ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํ�าตาล / เลือดหม)ู เท่านั�น กรณีที�ท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ�าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป
พรอ้มคณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกบัการขอ
อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั �ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดที�จะเกิดขึ� นในส่วนนี�  และ ทวัร์นี� เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุ
ไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี� เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินค่าบริการไม่
ว่าบางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ เลขที�
หนังสือเดินทาง เลขที�วีซ่า และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมดัจาํหรือส่วนที�เหลือทั�งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ� ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �ว
เครื�องบิน ค่าภาษีนํ�ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทุน
สูงขึ� น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น 

9. นักท่องเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่
เหตุที�เกี�ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภัยที�ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนที�บริษัทยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะต้อง
ชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ� น และ
รวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้
เจา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั�น ถ้าสิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น 

11. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น 

12. คณะทวัรนี์�  เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั�งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที�ไดร้ับการรบัรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ�งบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเที�ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณี
ที�ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้าย
เพิ�มเติมขึ� นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจริงทั�งหมดกบัผูเ้ดินทาง 
กรณีที�เกิดเหตุการณนี์� ขึ� น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 

และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสอืเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวันเดนิทางที�ท่านไดท้าํ

การจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรับผิดชอบทุกกรณ*ี* 


