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รวมเดนิทางสัมผสัความยิง่ใหญ่แห่งดนิแดน 2 ทวปี เตม็อิม่กบัประวตัศิาสตร์ที่ยิง่ใหญ่และ
ยาวนานของอาณาจกัรออตโตมัน ช่ืนชมความงามของธรรมชาตใินรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกยี 



2 
 

 

 

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เคร่ืองรางน าโชคของประเทศตุรก ีท่านละ 1 อนั 
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพทีท่ ามาจากทบัทมิหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 
แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกท่ีานละ 1 อนั 
แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรก ีท่านละ 1 แก้ว 

****(สงวนสิทธ์ิส าหรับกรุ๊ปทีอ่อกเดินทาง 25 ท่านขึน้ไปเท่าน้ัน)**** 
พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
บินตรงกบัสายการบินประจ าชาติ Turkish Airlines 
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
กลาง
วนั 

ค ่า 
โรงแรมทีพ่กั 
หรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
เมืองอสิตันบูล-สุเหร่าสีน า้เงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่- 
ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย 

O O O 
CANAKKALE 
IRIS HOTEL 

3 
โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-วหิารเทพอีาร์เทมิสโบราณ-TURKISH 
DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ   

O O O 
KUSADASI  

GRAND SAHIN 
HOTEL 

4 
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลสิ-เมืองปามุคคาเล่ 

O O O 
PAMUKKALE 
LYCUS RIVER 

HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกยี-ระบ า
หน้าท้อง  

O O O 
CAPPADOCIA 

TOURIST HOTEL 

6 
คัปปาโดเกยี-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง- 
หุบเขาอุซิซาร์-เมืององัการ่า   

O O O 
ANKARA SERGAH 

HOTEL 

7 
กรุงอสิตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่า
เซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เกต็ 

O O ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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วนัทีแ่รก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 
18.00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น4 สายการบิน

TURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

21.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK65 ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
10 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)**”ไฟล์ทเที่ยวบินนี้เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 17-24 มิ.ย. 62 เท่าน้ัน 
** 

20.00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น4 สายการบิน
TURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เที่ยวบินที่ TK-69 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
10 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

***ค าเตือน!! เพ่ืออรรถรสในการเข้าห้องน ้าระหว่างทางของการเดินทางไปยังแต่ละเมืองต่างๆ ของประเทศตุรกีควรเตรียม
ธนบัตรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพ่ือเข้าห้องน ้า อัตราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็นธรรมเนียมของการใช้
บริการห้องน า้สาธารณะของประเทศตุรก ีอย่าหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ ^^*** 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล-สุเหร่าสีน า้เงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย     
                 (B/L/D) 
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอสิตันบูล หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอสิตันบูล (ISTANBUL) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
** ข้อก าหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จ าเป็นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เส้ือแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส าหรับ
คลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 
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จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็น
สุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา
องคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือตาม
สุลต่านผูส้ร้างซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด
ศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรม
ต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายให้กวา้งข้ึนตรงกลาง
เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ี
ใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบ
ลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสร้างในอียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง 
คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี (Gallipoli Pier) เพื่อ นัง่เรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝ่ัง 
เมืองอิสตนับูล สู่ เมืองชานคัคาเล่ (Ferry Cruise of Dardanelles from Canakkale to Istanbul) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) หลงัจากน าท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื่อชม ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือน
สัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้กรุงทรอยแตกสงครามม้าไม้ เป็น
สงครามท่ีส าคญัต านานของกรีกและเป็นสงครามระหวา่งกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสู้รบกนั
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เป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสร้างมา้ไมจ้  าลองขนาดยกัษท่ี์เรียกวา่มา้ไม้
เมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมือนเป็น
ของขวญัและสัญลกัษณ์วา่ชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเม่ือเห็น
มา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการเฉลิม
ฉลองเป็นการใหญ่เม่ือชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยูก่็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ท าการ
เปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยดึเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยทิ้ง  
 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั CANAKKALE IRIS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-วหิารเทพอีาร์เทมสิโบราณ-ร้านขนมTURKISH DELIGHT   
  เมืองคูซาดาซึ                    (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 
ชัว่โมง 20 นาที) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ี
ส าคญัส่ิงมหศัจรรยย์คุโบราณ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยย์ุค
โบราณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรักหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิง่ใหญ่ในอดีตได ้ 
และแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป มสัยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตวัอยา่งท่ีดีและส าคญัท่ีสุดซ่ึงสะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุค
จกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทบัของมสัยิดเมยยาดใน
ดามสักสั มสัยิด Isa bey ก่อตั้งข้ึนบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพื้นท่ีและมี harem ขนาด
ใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  
จากนั้นน าท่านซ้ือขอฝากตามอธัยาศยั ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากข้ึนช่ือของประเทศตุรกี  
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปยุฝ้าย- 
   เมืองเฮียราโพลสิ-เมืองปามุคคาเล่       (B/L/D) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเคร่ืองหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนงัขั้นหลากหลาย ให้ทุกท่านไดท้ดลองการ
เป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนงัต่างๆตามอธัยาศยั 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี
เมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช 
ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดิน
บนถนนหินอ่อนผา่นใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่วา่จะ
เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใช้งานไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม ห้อง
อาบน า้แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, 
หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวธีิการเก็บรักษาหนงัสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติค
ท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
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น าท่านชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยั
อยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออย่าง
ละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้ห้าบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 
1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระ
สันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือ
วา่เป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น 
ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไป
ผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม ส่ิงท่อข้ึนช่ือของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซ้ือ
ไดต้ามอธัยาศยั 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง (189 กิโลเมตร) 
เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลง
สู่หนา้ผา น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อนน้ีไดก่้อให้เกิดทศันียภาพของน ้ าตก
สีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้ า
เป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมากท่านจะไดส้ัมผสั เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ี
สร้างล้อมรอบบริเวณท่ีเป็นน ้ าพุเกลือแร่ร้อนซ่ึงเช่ือกนัว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภยั
ธรรมชาติไดท้  าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรักหกัพงักระจายอยูท่ ัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออ
กวา่เดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้  
เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า     เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า-คปัปาโดเกยี-ระบ าหน้าท้อง  
                  (B/L/D) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามท า
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุค
ดิน รูม่ี อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านกัแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก
ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม  และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา 
และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
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จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็น
สถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบ าหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึงเกิด
ข้ึนมาเม่ือประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอร์เรเนียนนกัประวติัศาสตร์เช่ือกนัวา่ชนเผา่ยิปซี
เร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้
ระบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกี
ในปัจจุบนั(บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 
 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั CAPPADOCIA TOURIST HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก คปัปาโดเกยี-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอซิุซาร์  
  เมืององัการ่า               (B/L/D) 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ (Optional Tour) ** 
1.บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** ส าหรับท่านท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียหรือปามุคคาเล่ 
โปรแกรมเสริมพิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารับไปข้ึนบอลลูน เพื่อชมความ
สวยงามของเมืองคปัปาโดเกียหรือปามุคคาเล่ในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปข้ึนบอลลูน ประมาณ 
30-45 นาที อยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการข้ึนบอลลูน ท่านละ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) 
ข้ึนอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการข้ึน
บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 
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2.รถจ๊ีบทัวร์ (Jeep Tour) ** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรม
จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปา
โดเจียบริเวณภาคพื้นดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจ๊ีบประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการ
นัง่รถจ๊ีบอยูท่ี่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่
ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจ๊ีบ ดงันั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 
** ค าแนะน า ** 
- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพค็เกจทวัร์เสริมอยา่งใด อยา่งหน่ึง  
- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ให้หวัหนา้ทวัร์ทราบตั้งแต่
ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่กรณีใดๆ
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ส าหรับท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นรอคณะอยูท่ี่โรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูน้บัถือศาสนา
คริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมี
ความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัวห้องหมกัไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับใช้
ประชุม มีบ่อน ้ าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง
ค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 
 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซ่ึงยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์
ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของ
ชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์  
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นท่ีอยู่
อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ี
อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรู้วา่อุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้  า
หนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์ร่ีและโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
ระหวา่งทางน าท่านไดช้มววิของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) จากนั้นน าทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า 
(ANKARA) หรือท่ีมีช่ือตามประวติัศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมือง



12 
 

 

 

ใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ี
ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 450 
กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ 
ในตุรกี ความส าคัญของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รุงองัการาเป็นเมือง
ท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตนับูลเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคม
ในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตดัของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ 
ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด กรุงอสิตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวงัทอปกาปึ-ตลาดสไปซ์
มาร์เกต็           (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอสิตันบูล (ISTANBUL) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง  
(ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
    น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท าให้ประเทศตุรกีไดรั้บ

สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัเน่ืองจากเป็นเส้นทาง
เดินเรือท่ีเช่ือมทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle 
และ Anatolia Castle โดยจุดชมววิท่ีส าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เช่ือให้รถยนตส์ามารถวิ่งขา้มฝ่ังยุโรป
และเอเชียได ้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็น
อนัดบั 4 ของโลกในสมยันั้น (ปัจจุบนัตกไปอยูอ่นัดบัท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือพร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศสองขา้ง
ทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสร้างได้
สวยงามตระการตา 
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จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจา้
จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้ร้างเม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของ
ศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก่้อการร้ายบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายคร้ังเพราะเกิดการขดัแยง้ระหวา่งพวกท่ีนบัถือ
ศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้ร้าง โบสถ์
เซนต์โซเฟีย ข้ึนใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตวัโบสถ์ 5 ปี เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 
พระองคต์อ้งการให้เป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สร้างเสร็จไดมี้
การเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอยา่งใหญ่ท าให้แตกร้าวตอ้งให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อย
ในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และ
เป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขต
ประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สร้าง
ข้ึนโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวน
มาก ณ จุดท่ีสร้างพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้
อยา่งชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยั
อยูร่วมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดง 
ทรัพยส์มบติัขา้วของเคร่ืองใชส่้วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 
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น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝากได้
ในราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแห้ง ขนมของหวานข้ึนช่ือและถัว่
หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ          (-/-/-) 
01.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเทีย่วบินที ่TK-68 ใช้เวลาเดินทาง 
  ประมาณ 10 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
 

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**  
**ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษทัฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่  
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ไฟล์ทขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1 
ไฟล์ทขากลบั TK68 IST-BKK 01.25-15.00 

15-22 มิ.ย. 62 27,888 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท 7,000 บาท 
17-24 มิ.ย. 62 26,999 บาท 26,999 บาท 26,999 บาท 7,000 บาท 
22-29 มิ.ย. 62 
28 มิ.ย.-05 ก.ค. 62 
29 มิ.ย.-06 ก.ค. 62 

27,888 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท 7,000 บาท 

26 ก.ค.-02 ส.ค. 62 27,888 บาท 27,888 บาท 27,888 บาท 7,000 บาท 
UPDATE 21/05/19 

**ราคานี ้สงวนการเดินทาง จ านวน 25 ท่านขึน้ไป** 
**ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันไม่สามารถสะสมไมล์ได้** 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

** อตัราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ  

(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
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** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอยีด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ 

เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1-2 ช้ิน โดยมีน ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน 

Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพษิเท่าน้ัน”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้่า
สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

**ประกนัภัยทีท่ าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันการเลือกซ้ือ  
Optional Tour ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 75 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรม

เนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 75 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทย

ประมาณ 2,475 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน

สามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนงัสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 

และ การขอวซ่ีา กรุณาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอค าแนะน าในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 

 อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าท่านละ 15,000 
บาท ภายใน 1 วนั คร่ึง หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 
14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความ
ประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting 
List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มา
ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ
เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ
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เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่า
วนัใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั ** 

2.2 แจ้งยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณทีีม่ีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะ
ไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 10 วนั 
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทาง
นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่กั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 
2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่
คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 
1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) 
ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ 
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ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดั

รัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบั 

มาตรฐานสากล ระดบัของโรงแรมท่ีระบุนั้นเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยดุส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเตม็ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก
ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นั
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 
(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหนา้ก่อนทางบริษทัฯ ออกบตัรโดยสาร พร้อม
คณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พร้อมคณะ ชั้นประหยดั 
(Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้งน้ีการตดัสินใจ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของ
เจา้หนา้ท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยดัท่ีสุด) 
 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วน
น้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ
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ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ไม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน 
และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วซ่ีาไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลง
แก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี
ท่านไม่ตอ้งการใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย
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เพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 

หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณ ีถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณทีีผู้่โดยสาร มไีฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดินทางทีท่่านได้ท า
การจองไว้กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ*ี* 


