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วนัที ่1   สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

 
18.30 น. พบกนัที ่ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ M ประต ู7 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์  TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 
23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตันบลู โดย สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ TK 69 บนิตรง (ใชเ้วลา

ในการบนิ ประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคา ราคาทัวร/์ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 
หอ้งพักเดีย่ว

เพิม่ 

39,999.- 
กนัยายน 65      03 - 10 ก.ย. 

7,000.- ตลุาคม   65     01 - 08 ต.ค. / 02 - 09 ต.ค. / 08 - 15 ต.ค. / 09 - 16 ต.ค. / 13 - 
20 ต.ค. / 14 - 21 ต.ค. / 22 - 29 ต.ค. / 23 - 30 ต.ค. 

วันที ่ กําหนดการเดนิทาง พักโรงแรม 
1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตันบลู  

2 ฮปิโปโดรม – สเุหรา่สน้ํีาเงนิ – เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – 
ชอ้ปป้ิงตลาดแกรนดบ์ารซ์า่ - ยา่นบาลัท ชมุชนชาวยวิเกา่ 

GOLDEN TULIP HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
ตามมารตฐานตรุก ี

3 ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช ่– ชอ้ปป้ิงสไปซ ์
มารเ์ก็ต - เมอืงชานัคคาเล ่

PARION HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
ตามมารตฐานตรุก ี

4 มา้ไมเ้มอืงทรอย – วหิารอะโครโปลสิ - เมอืงคซูาดาซ ึ
RAMADA SUITES KUSADASI หรอืเทยีบเทา่ 

5 ดาว 
ตามมารตฐานตรุก ี

5 เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ – เมอืงปามคุคาเล ่- ปราสาทปยุฝ้าย PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
ตามมารตฐานตรุก ี

6 เมอืงคอนยา่ – พพิธิภัณฑเ์มฟลาน่า - เมอืงคัปปาโดเกยี UCHISAR KAYA HOTEL สไตลถ้ํ์า 

7 นครใตด้นิไคมัคล ึ- พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ เกอเรเม ่– ชอ้ปป้ิงอสิตันบลู 
- กรงุเทพมหานคร  

8 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร  
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วนัที ่2  ฮปิโปโดรม – สเุหรา่สนํีา้เงนิ – เซนตโ์ซเฟีย - พระราชวงัทอปกาปึ - ชอ้ปป้ิงตลาดแกรนดบ์าร ์

ซา่ - ยา่นบาลทั ชุมชนชาวยวิเกา่ 

 
05.00 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้

ทา่นไดม้เีวลาทําภารกจิสว่นตัวหรอืบางทา่นทีต่อ้งการแลกเงนิ ก็สามารถแลกไดท้ีเ่คานเ์ตอรรั์บแลกเงนิ 
เมือ่เสร็จภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นขึน้รถโคช้ มุง่หนา้ทานอาหารเชา้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม  
นําทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome 

หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอื
แคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยัง
สวยงามน่าดมูาก เพราะทัง้เสามงีานแกะสลักอนัมี
ความหมายและมคีา่ยิง่  

จากนัน้นําทา่นชม สเุหรา่สนํีา้เงนิ Blue 
Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สน้ํีาเงนิเป็นเพราะเขา
ใชก้ระเบือ้งสน้ํีาเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ทําเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิ 
เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งทําพธิลีะหมาด 
Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ  

จากนัน้นําทา่นเดนิตอ่ไปชมสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สเุหรา่เซนต์
โซเฟีย Mosque of  Hagia Sophia ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่
นีเ้ป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค้ําทีส่ลักอยา่งวจิติร และประดับไวง้ดงาม 108 ตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง  

นําทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ  สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์น
ปี ค.ศ. 1924 พพิธิภัณฑพ์ระราชวังทอปกาปิ หอ้งทีโ่ดง่ดังและเป็นทีส่นใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอนัเป็นที่
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เก็บสมบตั ิและวัตถล้ํุาคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปึดา้มประดับดว้ยมรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 
กะรัต เป็นไฮไลทท์ีสํ่าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอ่ดว้ยการพาไป ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาด Grand Bazaar ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง 
แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ฯลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นสมัผัสบรรยากาศใหมท่ีเ่ทรนดก์ําลังมาแรงสดุ ๆ กบัการชมเมอืงอสิตันบลูใน
รปูแบบสไตลเ์มอืงเกา่ ยา่น Fener & Balat เป็นชมุชนชาวยวิ เกา่แกก่วา่ 100 ปี ทีอ่าศัยอยูใ่นเขต
เมอืงเกา่ของกรงุอสิตันบลู ซึง่บรเิวณนีจ้ะอยูใ่นบรเิวณสว่นทีเ่ป็นฝ่ังยโุรป ชาวยวิสว่นใหญจ่ะสรา้งบา้น
ตามแนวสนัเขาเลน่ระดับอยา่งมเีอกลักษณ์ ตัวอาคารเองก็ดคูลาสสคิในแบบตกึเกา่แก ่และทีสํ่าคัญยัง
แตง่แตม้ไปดว้ยสสีนัสดใสสะดดุตาน่ามองมใิชน่อ้ย จนทําใหเ้กดิเป็นมมุถา่ยรปู ชคิ ชคิ เก ๋เก ๋ถกูใจ
บรรดา หนุ่ม สาว และชา่งภาพเป็นอนัมาก บอกไดคํ้าเดยีววา่ถกูใจใชเ่ลย 
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่       
พักคา้งคนื ที ่  GOLDEN TULIP  HOTEL  5* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี
 

วนัที ่3  ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาเช ่ – ชอ้ปป้ิงสไปซ ์มารเ์ก็ต - เมอืงชานคัคา

เล ่

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น ลอ่งเรอืไปตามชอ่งแคบบอสฟอรสั  Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่ง
แคบขนาดใหญแ่ละสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนีทํ้าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบง่ระหวา่งยโุรป และเอเชยี 
เชือ่มระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara มคีวามยาว 32 
กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนท์ัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสทีเ่ป็นจดุ
ยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบ
เหลา่นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่ Palace เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 12 
ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม และไมคํ่านงึถงึความ
สิน้เปลอืงใด ๆ ทัง้สิน้ ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวังซึง่อยูเ่หนอือา่วเล็ก ๆ ที ่ชอ่ง
แคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง่ดว้ยโคมระยา้ บนัได
ลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน 
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สง่ทา้ยครึง่วันชว่งเชา้ดว้ยการนําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market 

หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอื
กาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ฯลฯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง  

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้มุง่หนา้สูเ่มอืงชานคัคาเล ่Canakkale ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์  
พักคา้งคนื ที ่  PARION  HOTEL  5* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี
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วนัที ่4   มา้ไมเ้มอืงทรอย – วหิารอะโครโปลสิ – เมอืงคซูาดาซ ึ

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นสู ่กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้หง่กรงุทรอย Wooden Horse of Troy อนัโดง่ดัง 
เป็นหนึง่ในอาวธุยทุโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมัยนัน้ สรา้งขึน้ เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกที่
หลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู ่
เมอืงเปอรก์ามัม Pergamum เป็นสถานทีต่ัง้ของโบราณสถานทีสํ่าคัญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง  

นําทา่นชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ Acropolis ซึง่ถกูกลา่วขวัญถงึประหนึง่
ดนิแดนในเทพนยิายม ีโรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลกซึง่จผุูช้มไดถ้งึ10,000 คน ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกบั
โบราณสถานทีม่คีวามสวยงาม และรูถ้งึความเฉลยีวฉลาดของชาวเตริก์ในสมัยโบราณ ใหท้า่นได ้
ถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 
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นําทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงคซูาดาซ ึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทา่ทีสํ่าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตรุก ี

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์  
พักคา้งคนื ที ่  RAMADA SUITES KUSADASI  5* หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี
 

วนัที ่5   เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําเดนิทา่นสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดตี เป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของ
อาณาจักรโรมัน ชม อาคารทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุของเซลซสุ Library of 
Celsus และอาคารสําคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่
จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นีค้อือยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกนัที่
ส ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปใน
ไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัน้ สรา้ง
สมัยกรกีโบราณ แตพ่วกโรมันมาปรับปรงุใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพ

ทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael kors  อสิระให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง  
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 189 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็น
จํานวนมาก  นําทา่นชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิณ เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale    

คําวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ 
Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน้ําตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน้ําใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศา
เซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา 
“คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะ
กนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงาม
แปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนทําให ้ปามคุคาเล ่ไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี  ค.ศ. 1988  

นําทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาล)่ เมอืงแหง่น้ําพเุกลอืแรร่อ้น นําทา่นชมหนา้ผาทีข่าว
กวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน้ําเป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน้ําตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจาก
หมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น้ําแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่ง
มหัศจรรย ์น้ําแรน่ีม้อีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดืม่ 
เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ 
และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น้ําพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
พักคา้งคนื ที ่   PAM THERMAL HOTEL 5*    หรอืเทยีบเทา่ มาตรฐานตรุก ี     
 

วนัที ่6  เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ - เมอืงคปัปาโดเกยี  

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทาง 402 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
เป็นเมอืงที ่นยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึง่
เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูน้ํ่าของประเทศ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง  
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา  เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามใชสํ้าหรับทํา

สมาธ ิ Whirling Dervishes โดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปทําการหมนุตอ้งอด
อาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายกอ่นทีจ่ะไปหมนุได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่หมนุไป
ชว่งเวลาหนึง่ กอ่ตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม สว่นหนึง่ของ พพิธิภัณฑ์
เมฟลาเป็นสสุานของเมฟลานา เจลาเลดดนิ รมู ี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมสุลมิ โดยใชส้มีากมายตระการ
ตาซึง่หาชมไดย้าก และยังเป็นสสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุรของเมฟลาดว้ย จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคัปปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 
ชัว่โมง)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะพักเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการเขา้ชม Caravansarine สถานทีพั่กแรม

ของพอ่คา้ชาว เตริก์ สมัยออตโตมัน ทีย่ ิง่ใหญ ่
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบฟุเฟต์  

จากนัน้นําทา่นชม “ระบําหนา้ทอ้ง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี
พักคา้งคนื ที ่    UCHISAR  KAYA HOTEL      สไตล ์โรงแรมถ้ํา 
    !! หมายเหต ุในกรณีทีโ่รงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 
 

วนัที ่7  นครใตด้นิไคมคัล ึ- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอเรเม ่ – ชอ้ปป้ิงอสิตนับลู – กรงุเทพมหานคร 

 
05.00 น. สําหรับทา่นทีส่นใจ ทัวรข์ ึน้บอลลนู ชมพระอาทติยย์ามเชา้ พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบีข้องโรงแรม  

(ทัวรน่ั์งบอลนูนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์คา่ขึน้บอลลนูประมาณทา่นละ 250  USD  ในกรณีทีช่าํระเป็นเงนิ
สด และ 270 USD ในกรณีทีช่าํระดว้ยบตัรเครดติ) 
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทบอลลนู รอรับทา่น เพือ่เปิดประสบการณ์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 
* ( สําหรับทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทัวรข์ ึน้บอลลนู อสิระพักผอ่นทีโ่รงแรมไดต้ามอธัยาศัย ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้นําทา่นชม นครใตด้นิไคมคัล ีUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli   

เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรนูครใตด้นิไคมัคลมีี
ชัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบเครือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา 
หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง  

นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศนูยก์ลาง
ของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ํา
เป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบั
ศาสนาครสิต ์ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์ังกร Snake Church และ โบสถแ์อป
เป้ิล Apple Church ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัภเูขารปูทรงตา่ง ๆ ไดต้ามอธัยาศัย  

นําทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพ
เป็นหบุเขารอ่งลกึ 
เนนิเขา กรวยหนิ 
และเสารปูทรงตา่ง ๆ 
ทีง่ดงาม  

คัปปาโดเกยี 
Cappadocia เป็นชือ่
เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์
(ชนเผา่รุน่แรก ๆ ที่
อาศัยอยูใ่นดนิแดน
แถบนี)้ แปลวา่ 
ดนิแดนมา้พันธุด์ ีตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และ 
ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่น่ออกมาและเถา้ถา่นจํานวนมหาศาลกระจาย
ทั่วบรเิวณจนทับถมเป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะกรอ่นหนิ 
แผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไป
ดว้ยหนิรปู แทง่ กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้น
ในพืน้ทีเ่รยีกขานกนัวา่ ปลอ่งไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์หง่นี้
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เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี 
จากนัน้ใหท้า่นไดแ้วะชม โรงงานทอพรม โรงงานเซรามคิ และโรงงานเพชร  อสิระกบัการ

เลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

20.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์  เทีย่วบนิที ่TK 2009 (ใชเ้วลาในการ
บนิ ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

21.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุอสิตันบลู (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ)  
วันที ่8  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร  
01.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ TK 68 (ใชเ้วลาในการบนิ 

ประมาณ 9.25 ชัว่โมง) 
15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ จงึไมม่รีาคาสําหรับเด็ก 
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะนําให ้
นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 
กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด สําหรับชัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม) 
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น้ําหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัม)       
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 
ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม/
ทา่น) 
คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
คา่ประกนัภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลมุผูท้ีม่อีายเุกนิ 85 ปี) 
คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม, น้ําดืม่บรกิารบนรถ วันละ 1 ขวด 
คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ
เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถงึ 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ,คนขบัรถ ,คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย รวมทัง้หมด 80 USD / ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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คา่ทําวัคซนี พาสปอรต์ Vaccine Passport 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 
การชาํระเงนิ งวดที ่1: สํารองทีน่ั่งมัดจําทา่นละ 1 1,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง หรอืตามเจา้หนา้ที่

กําหนด 
งวดที ่2: ชาํระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด   ภายใน 45 วันลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด 

*** กรณีรัฐบาลหา้มเดนิทางไปตา่งประเทศ สามารถรับเงนิมัดจําคนืได ้*** 
 
กรณียกเลกิทวัร ์ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักเงนิ 21,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% 
 
หมายเหต ุ

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึ
และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

� เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้
ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่น

ชาํระมาแลว้  หากทา่น ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้
เมอืง  

� ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโ ดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอื
เดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

� ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ําหนดซึง่ทางบริ ษัทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการ
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บนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

� ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเชน่เชยีงใหมภ่เู ก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยัน

วา่ทัวรนั์น้ๆยนืยันการเดนิทางแน่นอนหากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้
ยกเลกิบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

� เมือ่ทา่นจองทั วรแ์ละชาํระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
โรงแรมและหอ้ง 
� หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง

Triple Room ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่
อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

� โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

� โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีบเทา่กบัมาตรฐานสากล 

ระดับของโรงแรมทีร่ะบนัุน้เป็นการจัดอนัดับของการทอ่งเทีย่วประเทศตรุก ี

� ในชว่งเทศกาล หรอื ชว่งทีต่รงกบัวันหยดุสําคัญตา่งๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเต็ม ทางบริ ษัทฯ  ขอสงวนสทิธ ิ

พักโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 
 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

� กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่หา้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

� วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100  ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนั
ในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ICAO 

� หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่ง

ไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

� สําหรับน้ํา หนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็น
สทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 

� สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวาม

กวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

� รายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี้
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ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 

� พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตรุกนัีน้ สว่นใหญจ่ะมไี มเ่พยีงพอ ในกรณีทีท่า่นตอ้งการจะไดก้ระเป๋าที่

รวดเร็ว ขอแนะนําวา่ทา่นสามารถนํากระเป๋าขึน้หอ้งดว้ยตนเองจะเป็นการดทีีส่ดุ แตถ่า้ไมร่บีรอ้นทางมัคคเุทศกช์าวไทย 
และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่จะบรกิารยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพักของทา่น 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรณุาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่ําระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหนั ภยั
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชําระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชําระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเครง่ครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ําระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีสํ่าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจาํ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


