
 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES สายการบนิพรเีมี�ยมระดบั 5 ดาว 

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

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ TURKISH AIRLINE (TK) พเีรยีดต ั�งแตว่นัที� 01 สงิหาคม – 28 ตุลาคม 2561 

ขาไป TK65 BKK - IST 21.45 – 04.00 

ขากลบั TK64 IST - BKK 20.10 – 09.40 
สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ TURKISH AIRLINE (TK) พเีรยีดต ั�งแตว่นัที� 29 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป 

ขาไป TK65 BKK - IST 22.35 – 05.50 

ขากลบั TK64 IST - BKK 20.50 – 09.45 
 

หากทา่นตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั�นจะคอนเฟิรม์ประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดี�ยว 

::ราคาโปรโมช ั�น!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

30 สงิหาคม – 07 กนัยายน 2561 32,900 8,900 

04 – 12 กนัยายน 2561 32,900 8,900 

10 – 18 กนัยายน 2561 33,900 8,900 

19 – 27 กนัยายน 2561 33,900 8,900 

25 กนัยายน – 03 ตุลาคม 2561 33,900 8,900 

03 – 11 ตลุาคม 2561 34,900 8,900 

10 – 18 ตลุาคม 2561 *วนัคลา้ยสวรรคต ร.9 36,900 8,900 

22 – 30 ตลุาคม 2561 *วนัปิยมหาราช 35,900 8,900 

30 ตลุาคม – 07 พฤศจกิายน 2561 33,900 8,900 

06 – 14 พฤศจกิายน 2561 32,900 8,900 

14 – 22 พฤศจกิายน 2561 33,900 8,900 

19 – 27 พฤศจกิายน 2561 32,900 8,900 

ราคาโปรโมช ั�น ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

รายละเอยีดเที�ยวบนิ  
กําหนดวนัเดนิทาง เที�ยวบนิไป เที�ยวบนิกลบั 

30 สงิหาคม – 07 กนัยายน 2561 TK 65 30AUG BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 06SEP IST-BKK 20.10-09.40 

04 – 12 กนัยายน 2561 TK 65 04SEP  BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 11SEP IST-BKK 20.10-09.40 

10 – 18 กนัยายน 2561 TK 65 10SEP  BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 17SEP IST-BKK 20.10-09.40 

19 – 27 กนัยายน 2561 TK 65 19SEP  BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 26SEP IST-BKK 20.10-09.40 

25 กนัยายน – 03 ตุลาคม 2561 TK 65 25SEP  BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 02OCT IST-BKK 20.10-09.40 

03 – 11 ตลุาคม 2561 TK 65 03OCT BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 10OCT IST-BKK 20.10-09.40 

10 – 18 ตลุาคม 2561 *วนัสวรรคต ร.9 TK 65 10OCT BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 17OCT IST-BKK 20.10-09.40 

22 – 30 ตลุาคม 2561 *วนัปิยมหาราช TK 65 22OCT BKK-IST 21.45-04.00 TK 64 29OCT IST-BKK 20.50-09.45 

30 ตลุาคม – 07 พฤศจกิายน 2561 TK 65 30OCT BKK-IST 22.35-05.50 TK 64 06NOV IST-BKK 20.50-09.45 

06 – 14 พฤศจกิายน 2561 TK 65 06NOV BKK-IST 22.35-05.50 TK 64 13NOV IST-BKK 20.50-09.45 

14 – 22 พฤศจกิายน 2561 TK 65 14NOV BKK-IST 22.35-05.50 TK 64 21NOV IST-BKK 20.50-09.45 

19 – 27 พฤศจกิายน 2561 TK 65 19NOV BKK-IST 22.35-05.50 TK 64 26NOV IST-BKK 20.50-09.45 

 
 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู (บนิตรง) 

 
18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  

หากทา่นตอ้งการจองตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�กอ่น กรุณาเลอืกซื�อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู่ 
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



 

 

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

21.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเที�ยวบนิที� TK 65 สายการ
บนิ Turkish Airlines บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 
หมายเหต ุ: ต ั�งแตก่รุป๊วนัที� 30 ตลุาคมเป็นตน้ไปจะเปลี�ยนเวลานดัเป็นเวลา 19.30 น.  
ไฟลท ์TK 65 จะเปลี�ยนเป็นตารางฤดหูนาว โดยออกเวลา 22.35 น. – 05.50 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 2 อสิตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอย – เมอืงไอยว์าลกิ 

 
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ  
จากนั�นเดนิทางสู ่ชานคัคาเล ่(Canakkale)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
4 ชั�วโมง (แจก Breakfast Box บนรถ) เมอืงชานัคคาเลเ่ป็นเมอืง
ศนูยก์ลางการคา้ และชมุทางการเดนิรถ ทั �งยังเป็นที�ขนถา่ยสนิคา้จาก
เอเชยีสูย่โุรป ในสมยัสงครามโลกครั �งที� 1 ชานัคคาเลเป็นที�ตั �งของสมรภมูิ
รบกลัลโิปล ีเมื�อฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรกุคบืเขา้ไปยังชอ่งแคบดาร์
ดะเนลสเ์พื�อบบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงคราม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนั�นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ที�มชี ื�อเสยีงมาแตใ่นอดตี สรา้งขึ�น
เมื�อ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่นใหญค่ดิวา่เป็นนยิายที�แตง่ขึ�นและ
นํามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แตใ่นศตวรรษที� 19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซาก
เมอืงโบราณที�เป็นเมอืงทรอยในอดตีวา่มอียูจ่รงิ ตั �งอยูบ่นฝั�งทะเลใกล ้ๆ  
ปากชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์ี�แยกยโุรปกบัเอเชยีออกจากกนั ตรุกจีงึได ้
สรา้งมา้ไมจํ้าลองเพื�อดงึดดูนักทอ่งเที�ยวจากทั�วโลกที�หลงไหลในมหา
กาพยอ์เีลยีต นําท่าน ถ่ายรูปกบัม้าไม้ตามตาํนาน จากนั�นนําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงไอยว์าลกิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  
      พักที� KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ให ้5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที� 3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบ ิ�ลคาร)์ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืง เพอรก์ามมั (Pergamon) 
ระยะทางประมาณ 65 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชั�วโมง ศนูยก์ลางอารยธรรมเฮโลนสิตกิในแถบเมดเิตอร์
เรเนยีน ทั �งดา้นวัฒนธรรม การคา้ขาย และการแพทย ์นั�ง
เคเบิ�ลคาร ์ชม วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  ซึ�งเป็น
ที�ขนานนามวา่ประหนึ�งดั�งดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะ
เป็นบรเิวณวหิารเทพเจา้ซสุ หรอืเซอสุ ปัจจบุนันี�เหลอืแต่



 

 

สว่นฐานเทา่นั�น แทน่บชูาถกูนําไปเกบ็รักษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์พอรก์ามมัที�กรงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั 
วหิารทราจัน ที�เหลอืบรเิวณของซุม้ประตเูอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอรก์ามมั โรงละครยคุโบราณที�ชนัที�สดุใน
โลก สรา้งปีที� 3 กอ่นครสิตกาล จคุนไดถ้งึ 10,000 คน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซึ (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชั�วโมง เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสนิคา้ที�สําคัญของพ่อคา้วานิชจากยุโรปและแอฟรกิาใต ้นําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient City)  เมอืงโบราณที�มกีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่ง
ดเีมอืงหนึ�งเคยเป็นที�อยูข่องชาวโยนก จากกรกี ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึ�งรุง่เรอืงขึ�นในศตวรรษ
ที� 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซยีและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราช
ภายหลังเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึ�นเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมนั นําทา่นเดนิ
บนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ที�สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยซากสิ�งกอ่สรา้งเมื�อสมยั 2,000 ปีที�แลว้ ไมว่า่
จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี� นําท่านชม 
หอ้งอาบนํ�าแบบโรมันโบราณ Roman Bath ที�ยงัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี� 
หอ้งสมดุโบราณที�มวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิ�งทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิ
ที�มคีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  
 
จากนั�นไปชมโรงงานผลติเครื�องหนงั  ตรุกเีป็นประเทศที�
ส่งออกหนังวัตถุดบิใหก้ับแบรนด์ไฮเอนด์ทางฝั�งยุโรปอกี
ดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของฝากตามอธัยาศัย นําทา่น
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง
ประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชั�วโมง คําว่าปามุคคาเล่ในภาษาตุรกแีปลว่า ปราสาทปุย
ฝ้าย เป็นนํ� าตกหินปูนสีขาวที�เก ิดจากธารนํ� าใตด้ินที�มี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ�งมีแร่หินปูน
แคลเซยีมออกไซด ์ผสมอยูใ่นปรมิาณที�สูงมาก ไหลรนิลง
มาจากภเูขา เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาตอินัสวยงามและ
แปลกตาโดนเดน่เป็นเอกลักษณ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  
 

พักที� NINOVA THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
  

วนัที� 4 เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis) ตามตํานานกล่าวว่าสรา้งขึ�นในราว 190  ปีก่อน
ครสิตกาล ใกล ้ๆ  กับธารนํ�าแร่รอ้น ตน้ธารแห่งปามุคคาเล (ใน
ปัจจบุนั) เฮยีราโพลสิเป็นเมอืงศักดิ�สทิธิ� ศนูยก์ลางทางศาสนา 
ปัจจุบันนี�แมจ้ะเหลอืเพยีงซาก แต่ยังคงมเีสน่ห ์และเดนิทางสู ่
ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มจีุดเด่นที�หนา้ผาสขีาว
ขุน่หนา้ตาเหมอืนธารนํ�าแข็งขั �นบันได เกดิจากนํ�าแร่รอ้นที�มี
สว่นผสมของแคลเซยีมออกไซดผ์ุดขึ�นจากใตด้นิ ตกตะกอน
เป็นหนิปูนห่มเนนิเขาทั �งลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชั �นหนิ
ลดหลั�นเหมอืนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดร้ับการประกาศให ้
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาตใินปีค.ศ. 1988 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทาง
ประมาณ 400 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.50
ชั�วโมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัร เซลจคู ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั �งยงัเป็นศนูยก์ลางที�สําคญั
ของภมูภิาคแถบนี� ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทัศนยีภาพที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทาง ของภมูภิาค
ตอนกลางของตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนยีภาพที�สวยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขา 



 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
จากนั�น นํ าท่ านสู่  พิพิธภ ัณ ฑ์ เมฟ ลาน่า  (Mevlana 
Museum)  ซึ�งกอ่ตั �งขึ�นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจ
ลาเลดดนิ รูบ ีซึ�งเชื�อกันว่าชายคนนี�เป็นผูว้เิศษของศาสนา
อสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนที�นับถอืศาสนาครสิต์
ใหเ้ปลี�ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม เดมิเป็นสถานที�นักบวชใน
ศาสนาอสิลามทําสมาธโิดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟัง
เสยีงขลุ่ยสว่นหนึ�งของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจ
ลาลคุดนิ รมูี�อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสํานักแหง่สลุต่าน
อาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม
สีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิมและยังเป็น
สสุานสําหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8)  
 

          พักที� OZKAYMAK PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
  

วนัที� 5 คปัปาโดเกยี – คาราวานซาไร – นครใตด้นิคารต์คั – หมูบ่า้นอวานอส - ชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

นําท่านเดนิสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชั�วโมง หนึ�งในมรดกโลกที�ประกาศโดยองคก์ารยเูนสโกเมื�อปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่า
พศิวงทุกภาพที�ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื�อว่านี�คอืฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลังที�ภูเขาไฟระเบดิขึ�น
เมื�อราวๆ 2 ลา้นปีที�ผ่านมา ก็มลีาวาและเถา้ถ่านพวยพุ่งออกมาเป็นจํานวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดนิ
เดมิหนาขึ�นร่วม 150 เมตร กลายเป็นชั �นดนิใหม ่กว่าจะเป็นริ�วคลื�น หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแท่ง ปล่อง
ไฟ กรวย หนิรูปเห็ด รูปเจดยี ์ก็ตอ้งถูกทั �งกัดกร่อนจากลม ฝน หมิะ และสายนํ�ามานับลา้นปี ซึ�งท่านจะเริ�ม
มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมื�อเริ�มเขา้สูค่ัปปาโดเกยี แวะ
ถ่ายรูป คาราวานซาไร (Caravansarai)  จุดพักขบวน
สนิคา้โบราณในสมยัจักรวรรดอิอตโตมนัในอดตี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่  นครใต้ด ินคารต์คั 
(Cardak Underground City)  ซึ�งเกดิจากการขดุเจาะ
พื�นดนิในยามสงครามในอดีต เมืองใตด้นิแห่งนี�มีครบทั �ง
หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งนํ�า หอ้งอาหาร ฯลฯ 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านอวานอส (Avanos 
Village) ซึ� ง เ ป็ น ห มู่ บ ้ า น ที� มี ชื� อ เ สี ย ง เกี� ย ว กั บ
เครื�องปั�นดนิเผา และงานเซรามกิ อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที�มีแม่นํ�าไหลผ่าน แต่เป็นแม่นํ�าตะกอนแดง 
ชาวบา้นเลยนําดินจากแม่นํ� ามาปั�นใชเ้ป็นอุปกรณ์และเครื�องใช ้ท่านสามารถชมการสาธิตการทํา
เครื�องปั�นดนิเผาแบบดั �งเดมิของชาวคัปปาโดเกยีไดท้ี�นี� 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11)  
จากนั�นชม การแสดงระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) 
ระบําหนา้ทอ้งเป็นความบันเทงิเรงิใจที�ตกทอดมาตั �งแต่
ยุคโบราณหลายพันปี เป็นการเตน้ที�โยกยา้ยเรอืนกาย 
เอว สะโพก และบงัคับกลา้มเนื�อหนา้ทอ้งอยา่งพลิ�วไหว 
ดว้ยชุดสุดหวาบหวิว นักเตน้ก็มีความชํานาญและ
ประสบการณ์อยา่งมาก ถอืเป็นศาสตรแ์ละศลิปะอยา่งหนึ�งของ
พวกอาหรับและประเทศในแถบเมดเิตอรเ์รเนยีน 

 
พักที� AVRASYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  



 

 

 

วนัที� 6 
ข ึ�นบอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืง

เกอเรเม ่– เมอืงองัการา่ 

 
โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 
สําหรับท่านใดที�สนใจขึ�นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกยี มคี่าใช้จ่ายเพิ�มเตมิ ประมาณ USD 230 ต่อ       
ทา่น (กรุณาเช็คราคาอกีคร ั�งกบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นชําระเงนิ) เวลาประมาณ 05.00 น. เจา้หนา้ที�ของบรษัิทบอลลูน
จะมารับท่านที�บรเิวณล็อบบี�ของโรงแรม ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่
บอลลูนประมาณ 1 ชั�วโมง โดยบรษิทับอลลูนจะมทีําประกนัภยัใหท้า่น แตบ่รษิทัประกนัภยัที�ทําจากเมอืงไทย ไม่
ครอบคลมุกรณีขึ�นบอลลนู 
 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่(Goreme 
Open Air Museum) ที�เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที� 9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต์
ที�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถํ�าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกราน
จากชนเผา่ลัทธอิื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเที�ยวชม และถา่ยรปูตามเหลา่อาคารบา้นเรอืน
ของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ที�เกดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นที�อยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสน
สถานตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
นําท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory)  ชมวธิกีารทอพรหมแบบดั �งเดมิ ซึ�งเป็นสนิคา้ที�มี
ชื�อเสยีงของประเทศตุรก ีใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื�อของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่
เมอืงองัการา่ (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง เป็นเมอืง
หลวงของประเทศตุรก ีตั �งอยู่บนฝั�งทวปีเอเชยี ชาวตุรกจีะเรยีกดนิแดนฝั�งเอเชยีว่าอนาโตเลยี และอังการ่า
เป็นเมอืงใหญอ่นัดับสองรองจากอสีตันบลู 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14)  
 
พักที� TURIST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
 

วนัที� 7 กรงุอสีตนับลู – สเุหรา่สนีํ �าเงนิ – ตลาดสไปซ ์– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (15) 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ กรุงอสีตนับูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง มหานครสองทวปี เมอืงสําคัญที�สุดของประเทศตุรก ีมตํีานานการสรา้งเมอืง
มาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) ผูนํ้าชาวเมการา (Megara) ตามคําแนะนําของเทพ
พยากรณ์ที�วหิารเดลฟีในกรซี ตดิกับช่องแคบบอสปอรัส เดมิชื�อว่า ไบเซนทอิุม (Byzantium) มถีงึสมัย
จักรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชยัภมูอินัเหมาะสมเพื�อสรา้งกรงุโรมใหมท่รงเลอืกเมอืงนี� มกีาร
ก่อกําแพงเมอืงลอ้มรอบภูเขา 7 ลูกใหเ้หมอืนกับกรุงโรม สถาปนาเมอืงนี�ใหม่ขึ�นว่า คอนสแตนตโินเปิล 
(Constantinople) เมื�อวันที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ.779 มปีระชากรมากเกอืบ 1 ลา้นคน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 
 นําทา่นชม สเุหรา่สนํี �าเงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึ�นในสมยัสลุตา่นอะหเ์มตที� 1 ซึ�งมพีระประสงคจ์ะสรา้ง

มสัยดิของจักรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหรา่นี�สรา้งใกลก้บัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แตอ่ยา่งไรกต็ามโบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัเป็นโบสถท์ี�มขีนาดใหญท่ี�สดุในตรุก ี
จากนั �นนําท่านสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสสีัน ตลาดนี�จะขายเครื�องเทศเป็น
หลัก นอกจากนั�นก็มสีนิคา้อื�น  ๆและราคาดเูหมอืนจะยอ่มเยาว ์นอกจากเครื�องเทศแลว้ ก็ยงัจะม ีเซรามกิ จาน ชาม 
ถว้ยชา แจกนั โถ เครื�องดนตรพีื�นเมอืง โคมไฟ เครื�องดดูบารากู ่ทองคํา เครื�องเงนิ เครื�องประดับตา่งๆ ของที�
ระลกึพวกพวงกุญแจ กระเบื�องเพนทต์ดิผนัง ของกนิเล่นอยา่งชา กาแฟ ถั�วแมคคาดาเมยี พติาชโิอ ขนม
หวานตุรกีอย่างเตอร์กสิดีไลท์ ตาปีศาจ เครื�องรางสุดฮติ ฯลฯ นําท่าน ล ่อ ง เร ือ ช่อ งแ ค บ บ อ ส ฟ อ รสั 
(Bosphorus Cruise)  เพล ิด เพล ินกับท ิวทัศน์สวยงามสองฝั�ง ฝั�งยุโรป- ผ่านพระราชวังโดล
บามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกี�อันเลศิหรู ตรงกันขา้มฝั� งเอเชยีจะเป็นย่านเรียกว่า เฟต ิ
อาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมฤ้ดรูอ้น และสถานทตูต่างชาตใินยคุออตโตมนั ผา่นไปใตส้ะพาน
บอสฟอรัสฝั�งยโุรปเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�มสีสีนั ทั �งหอศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดับ จากนั�นเรอืจะลอ่งสูย่า่นชาน
เมอืงที�สงบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมื�อเรอืลอดใตส้ะพานลอดชอ่งแคบแหง่ที�สอง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึใน
ตัวเมอืงจะแผ่วลง เหลอืแต่เสยีงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที�กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรอืบรรทุกนํ�ามันของ
รัสเซยีและโรมาเนียที�แล่นเขา้ออกชอ่งแคบบอสฟอรัสและดารด์ะเนลส ์ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีที�รัสเซยีถือเอา
ช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลังบา้นของตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (17)  

พักที� RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเทา่ 
           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที� 8 
มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย  - อา่งเก็บนํ �าใตด้นิ – พระราชวงัทอปกาปี – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 

ทา่อากาศยานอตาเตริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (18) 

นําท่านชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลางที�สรา้งมายาวนาน
เกอืบ 1,500 ปี จักรพรรดจิัสตเินยีน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาใหส้องสถาปนิกแห่งยุคทํา
การบูรณะโบสถ์หลังเก่า โดยออกแบบและปรับปรงุใหย้ ิ�งใหญ่อลังการอยา่งที�ไมเ่คยมใีครทํามากอ่นในโลก 
งบประมาณไม่อั �น เซนต์โซเฟียดํารงสถานะเป็นโบสถ์ครสิต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถงึจุดเปลี�ยนเมื�อ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื�อกรุงคอนสแตนตโินเปิลถูกตแีตกโดยสุลต่านเมหเ์มตที� 2 และยดึเมอืงหลวงแห่งไบ
แซนไทน์ได ้ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื�อทําการละหมาด พรอ้มทั �งบัญชาใหเ้ปลี�ยนสถานะจากโบสถ์
ครสิตเ์ป็นมัดยดิของชาวมุสลมิ โดยใหฉ้าบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหห้มด จากนั�นนําท่านชม 
อา่งเก็บนํ �าใตด้นิ (Underground Cistern) ซึ�งเป็นอุโมงคเ์ก็บนํ�าที�ใหญ่ที�สุดในอสีตันบูล สามารถ
เก็บนํ�าไดถ้งึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ�นตั �งแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที� 6 ภายในอุโมงคม์เีสากรกีตน้สูง
ใหญ่คํ�าเรยีงรายเป็นแถว  จากนั�นนําทา่นชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) สรา้งโดยสลุตา่น
เมหเ์มดที� 2 หลังจากพชิติกรุงคอนสแตนตโินเปิลไดใ้นปี 1996 ทรงตัดสนิใจสรา้งพระราชวังบนเนนิเขาลูก
ที� 3 ใน 7เนนิของเมอืงนี� ทรงประทับเพียงไม่นาน ก็ยา้ยไปสรา้งใหม่บนเดนิเขาลูกที� 1 โดยสรา้งกําแพง
ขนาดใหญ่ตามแนวชายทะเลนับตั �งแต่ทะเลมารม์าราเรื�อยไปจนถงึโกลเดนฮอรน์ เพื�อเป็นป้อมปราการกัน
ขา้ศกึจากทะเล ตามแนวกําแพงมปีระตมูป้ีอมปืนอยูเ่ป็นที�ตั �งของปืนใหญ ่2 กระบอก ที�เตรยีมพรอ้มจะยงิเรอื
ทุกลําที�เขา้มารุกลํ�าในรัศม ีเรยีกว่าประตูปืนใหญ่ ในภาษาเตริก์เรยีกว่า ทอปกาปี (Topkapi) แปลว่าประตู
ปืนใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19) 
นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุ เมซดิ 
(Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกบั
ตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตั �งอยูร่มิชายฝั�งทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝั�งทวปียโุรป 
จดุเดน่ของวังแหง่นี�คอืมกีารประดับตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีั �งเฟอรน์เิจอร ์ พรม โคมไฟ 
เครื�องแกว้เจยีระใน และรปูเขยีน รปูถา่ยตา่งๆ ที�มชี ื�อเสยีงมาก 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพื�อเตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 
 

20.10 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� TK64 สายการบนิ Turkish Airlines บรกิาร
อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 
หมายเหต ุ: ต ั�งแตก่รุป๊วนัที� 30 ตลุาคมเป็นตน้ไป ไฟลท ์TK 65 จะเปลี�ยนเป็นตารางฤดหูนาว  
โดยออกเวลา 20.50 น. – 09.45 น.  

 



 

 

วนัที� 9 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

 
09.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  
เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

รายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที�มเีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ที�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ั�งนี� บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป 

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

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ  
กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหกั ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ในการบรกิาร) 
 

เง ื�อนไขการชําระเงนิ 
 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 



 

 

 กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา
ที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมื�อออกตั�วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ั�วได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ�นไป 
 ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ�นภาษีนํ�ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั�วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ทา่นสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�
ระบไุว ้  เนื�องจากการครอบครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 
 
 

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศปลายทาง อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไป

ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เนื่องจาก

เปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทฯ 
 


