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วนัแรกของการเดนิทาง      

สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

 

18.30 น. พบกนัที ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ M ประต ู7 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตันบลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     

ฮปิโปโดรม-สเุหรา่สนี า้เงนิ-เซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงัทอปกาปึ-ชอ้ปป้ิงตลาดแกรนดบ์ารซ์า่-

ลอ่งเรอืยอทชไ์ปตามชอ่งแคบบอสฟอรสั 

 

05.00 น. เดนิทางถงึ กรุงอสิตันบูล หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้

ทา่นไดม้เีวลาท าภารกจิสว่นตัวหรอืบางทา่นทีต่อ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้ีเ่คาน์เตอรรั์บแลกเงนิ 

เมือ่เสร็จภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นขึน้รถโคช้ มุง่หนา้ทานอาหารเชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ  

- มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะ

ทัง้เสามงีานแกะสลักอนัมคีวามหมายและมคีา่ยิง่  

จากนัน้น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ Blue Mosque  

- ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็น

ลายดอกไมต้่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทวิลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่

ราคา พีเรยีดเดนิทาง พกัเดีย่วเพิม่

 พฤษภาคม 65      30 เม.ย-07 พค./ 01-08 / 14-21 / 15-22.

 มถินุายน 65        04-11 / 11-18 / 18-25 / 25-02 กค.

 กรกฏาคม 65       02-09 / 11-18 / 12-19 / 13-20 / 14-21 /

              25-01 สค./ 26-02 สค./ 27-03 สค.

 สงิหาคม 65         06-13 / 07-14 

 กรกฏาคม 65       09-16 / 10-17 / 23-30 / 24-31 

 สงิหาคม 65        12-19.

42,900.-

43,900.-

7,000.-
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ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบั

สเุหรา่ทีน่ครเมกกะ  

จากนัน้น าทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

Mosque of  Hagia Sophia  

- ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นีเ้ป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์

ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace  

- สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑ์

พระราชวังทอปกาปิ หอ้งทีโ่ดง่ดังและทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตั ิและ

วัตถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 

กะรัต เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญั 

ตอ่ดว้ยการพาไป ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาด Grand Bazaar  

- ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ 

รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ ฯลฯ  

น าทา่น ลอ่งเรอืยอทชช์มพระอาทติยต์กไปตามชอ่งแคบบอสฟอรสั Yacht Cruise Along the 

Bosphorus  

- ชอ่งแคบขนาดใหญแ่ละสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนีท้ าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบง่ระหวา่ง

ยโุรป และเอเชยี เชือ่มระหวา่ง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of 

Marmara มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทศันท์ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตา

ของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย 

เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่       

                     พักคา้งคนื ที ่    GOLDEN TULIP  HOTEL  5*   หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี
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วนัสามของการเดนิทาง           

น ัง่กระเชา้ขึน้ไปสูเ่นนิเขาเปียลอทท-ึ พระราชวงัโดลมาบาเช ่–ชอ้ปป้ิงสไปซ ์มารเ์ก็ต- เมอืงชา

นคัคาเล ่

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้พาไปน่ังกระเชา้ขึน้ไปสูเ่นนิเขาเปียลอทท ึ Pierre Loti Hill  เนนิเขาซึง่สามารถเห็นววิของ

โกลเดนฮอรน์  Golden Horn และเมอืงอสิตันบลูไดอ้ยา่งสวยงามกวา้งไกล  

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่Dolmabahce Palace  

- พระราชวังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสูงสุดทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของ

จักรวรรดอิอตโตมนั ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี  

- เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่

ค านงึถงึความสิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้  

- ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยูเ่หนอือา่วเล็ก ๆ ที ่ชอ่งแคบบอส

ฟอรัส Bosphorus  

- ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้

เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน  

สง่ทา้ยครึง่วันชว่งเชา้ดว้ยการน าทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาด

เครือ่งเทศ  

- ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ 

รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้เลยีบชายฝ่ังสู ่เมอืงอเีซยีบทั Eceabat (ระยะทาง 307 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4.20 ชัว่โมง)  

- เป็นเมอืงเล็ก ๆ ที่อยูบ่รเิวณท่าเรอืทีจ่ะขา้มฟากสู่ เมอืงชานัคคาเล่ ระหว่างทางท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรือนของ

บรรดาเหลา่เศรษฐ ีปศสุตัว ์แปลงการเกษตร เมอืงถงึทา่เรอื ณ เมอืงอเีซยีบทั  

น าทา่นขา้มฟากสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale (ใชเ้วลาน่ังเรอื ประมาณ 45 นาท)ี ตัง้อยูร่มิทะเลมาร์

มารา่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

พักคา้งคนื ที ่    PARION  HOTEL  5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี
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วนัสีข่องการเดนิทาง      

มา้ไมเ้มอืงทรอย-วหิารอะโครโปลสิ-เมอืงคซูาดาซ ึ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้หง่กรงุทรอย Wooden Horse of Troy อนัโดง่ดัง  

- เป็นหนึง่ในอาวธุยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมัยนัน้ สรา้งขึน้ เพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วจาก

ทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควร

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเปอรก์ามัม Pergamum เป็นสถานทีต่ัง้ของโบราณสถานที่

ส าคัญ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถูกกล่าวขวัญถงึประหนึง่ดนิแดนใน

เทพนยิายม ีโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลกซึง่จผุูช้มไดถ้งึ 10,000 คน  

ใหท้่านไดถ้่ายภาพกับโบราณสถานทีม่คีวามสวยงาม และรูถ้งึความเฉลยีวฉลาดของชาวเตริก์ในสมัย

โบราณ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย  

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ึKusadasi (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3.20 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตรุก ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

พักคา้งคนื ที ่    RAMADA SUITES KUSADASI   5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี
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วนัหา้ของการเดนิทาง      

บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-เมอืงปามคุคาเล-่ ปราสาทปยุฝ้าย 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเยีย่มชม บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary  

- เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี ้ 

- ถูกคน้พบอย่าปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ 

Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอื

อยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หา้บา้น

หลังนี ้จนพบในปี ค.ศ. 1891  

- ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้นของพระแม่มาร ี

ซึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่ 

- บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกี๊อกน ้าสามก๊อก ที ่มคีวามเชือ่ว่าเป็นก๊อกน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์

แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก  

- ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่าหากตอ้งการใหส้ ิง่ที่ปรารถนาเป็น

ความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน  

ไดเ้วลาพอสมควรน าเดนิทา่นสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus  

- อดตี เป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมนั  

- ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of 

Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ วหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน Temple of 

Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจ่ักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นีค้อือยูใ่นสภาพที่

สมบรูณ์มาก  
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- จากนัน้ปิดทา้ยกันทีส่ ิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great 

Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน 

ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุง

ใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้  

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู  

- ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีสุ่ด อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังใน

อติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก     

- ค าว่า “ปามคุคาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย 

และ Kale หมายถงึ ปราสาท  

- เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่

เป็นทีม่แีร่หนิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา 

“คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับ

ตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรม

ธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้

ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  

น าทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล)่ เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแรร่อ้น  

- น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตก

แชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปุยฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะ

แข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีณุหภมูปิระมาณ 33-35 

องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาล

ชาวโรมนัเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พักคา้งคนื ที ่       PAM THERMAL HOTEL 5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี     
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วนัหกของการเดนิทาง      

เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-เมอืงคปัปาโดเกยี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  

- เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซล

จกุเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอู่

ขา้วอูน่ ้าของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

ทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา  

- เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิWhirling Dervishes โดยการ

เดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย กอ่นไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึก

ทรมานรา่งกายกอ่นทีจ่ะไปหมนุได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่หมนุไปชว่งเวลาหนึง่  

- กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม  

- ส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดับ

ประดาฝาผนังแบบมุสลมิ โดยใชส้มีากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยังเป็นสุสาน

ส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุรของเมฟลาดว้ย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้่านไดแ้วะพักเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine 

สถานทีพ่ักแรมของพอ่คา้ชาว เตริก์ สมยัออตโตมนั ทีย่ ิง่ใหญ ่

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต ์

จากนัน้น าทา่นชม “ระบ าหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี

พักคา้งคนื ที ่    UCHISAR  KAYA HOTEL      สไตล ์โรงแรมถ ้า 

  !! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

 



Page 10 of 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเจ็ดของการเดนิทาง      

นครใตด้นิไคมคัล-ึพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอเรเม-่ชอ้ปป้ิง-อสิตนับลู-กรงุเทพมหานคร 

 

05.00 น. ส าหรับทา่นทีส่นใจ ทัวรข์ ึน้บอลลนู ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบีข้องโรงแรม 

 (ทัวรน่ั์งบอลนูนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์คา่ขึน้บอลลนูประมาณทา่นละ 230 USD        

ในกรณีทีช่ าระเป็นเงนิสด และ 240 USD ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ) 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 

* ( ส าหรับทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทัวรข์ ึน้บอลลนู  อสิระพักผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศัย ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   

- เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใต ้

ดนิไคมคัลมีชีัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอยา่งทัง้หอ้ง

โถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum  

- เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ

รุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. 

Barbar Church โบสถม์งักร Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church  

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัภเูขารปูทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอธัยาศัย  

น าทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  

- ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสา

รปูทรงตา่ง ๆ ทีง่ดงาม  
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- คัปปาโดเกยี Cappadocia เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ทีอ่าศัยอยู่ใน

ดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ ดนิแดนมา้พันธุด์ ีตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ี 

- เป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้น

ปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบรเิวณจนทับถมเป็น

แผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กัดเซาะกร่อนหนิ แผ่นดนิ

ภเูขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่

เต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึง่ดนิแดน

ในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกนัวา่ ปลอ่งไฟนางฟ้า  

- ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์ห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี 

จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่

ระลกึไดต้ามอธัยาศัย 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

20.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่TK 2009 (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

21.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุอสิตันบลู (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      

กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 9.25 ชัว่โมง) 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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ราคา พีเรยีดเดนิทาง พกัเดีย่วเพิม่

 พฤษภาคม 65      30 เม.ย-07 พค./ 01-08 / 14-21 / 15-22.

 มถินุายน 65        04-11 / 11-18 / 18-25 / 25-02 กค.

 กรกฏาคม 65       02-09 / 11-18 / 12-19 / 13-20 / 14-21 /

              25-01 สค./ 26-02 สค./ 27-03 สค.

 สงิหาคม 65         06-13 / 07-14 

 กรกฏาคม 65       09-16 / 10-17 / 23-30 / 24-31 

 สงิหาคม 65        12-19.

42,900.-

43,900.-

7,000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรับเด็ก 

เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน าใหนั้กทอ่งเทีย่ว

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัม)       

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม/ทา่น) 

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น ้าดืม่บรกิารบนรถ วนัละ 1 ขวด 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00USD / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเทา่กบั 30 USD) 

คา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 3.00 USD /ทา่น / วนั (คดิเป็น 8  วนั รวมเทา่กบั  24 USD) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

คา่ตรวจโควดิแบบ PCR Test (กรณีกลบัประเทศไทยตอ้งโชวผ์ล)  35 USD /ทา่น 

คา่ท าวคัซนี พาสปอรต์ Vaccine Passport 

คา่โรงแรมกกัตวัและคา่ตรวจเมือ่กลบัถงึเมอืงไทย Alternative Quarantine (AQ) 

 

เงือ่นไขการจองทัวร ์โปรโมชัน่ ตรุก ีทรอย 8 วนั 

การช าระเงนิ งวดที ่1: ส ารองทีน่ั่งมัดจ าทา่นละ 11,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด   ภายใน 45 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

*** กรณีรัฐบาลสัง่หา้มเดนิทางไปตา่งประเทศจากสถานการณ์ COVID สามารถรับเงนิมัดจ าคนืได ้*** 
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หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีท่่านช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่าย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิ

การเดนิทางถา้ทางบริษัทไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น(ในกรณีทีต่ั๋ว

เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวร์นัน้ๆ

ยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลกิบริษัทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีงTriple Room 

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ได ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดู

รอ้นเทา่นัน้ 

 โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทยีบเทา่กับมาตรฐานสากล ระดับของโรงแรม

ทีร่ะบนัุน้เป็นการจัดอนัดบัของการทอ่งเทีย่วประเทศตรุก ี

 ในชว่งเทศกาล หรือ ชว่งทีต่รงกับวันหยุดส าคัญต่างๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเต็ม ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธ ิพักโรงแรม ณ 

เมอืงใกลเ้คยีง 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรุณา

ใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้โดย

จะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดง

ตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ICAO 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครื่องไดแ้ละหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่

อาจปฏเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง 

( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 
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 รายการทัวร์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกนัีน้ สว่นใหญ่จะมไีม่เพียงพอ ในกรณีทีท่่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าทีร่วดเร็ว ขอ

แนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แต่ถา้ไม่รีบรอ้นทางมัคคุเทศกช์าวไทย และมัคคุเทศก์

ทอ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพักของทา่น 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


