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- พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 
- มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) 
- เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 
- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก 
- เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน า้พุเกลอืแรร่อ้น 
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน า้พุเกลอืแรร่อ้นนี ้เกดิทศันยีภาพของน า้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆหลายช ัน้ 

 
 
 
 

 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ สนามบนิกรงุเคยีฟ – สนามบนิอสิตนับูล – อสิตนับูล         
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Ukraine International Airlines พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
11.25น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ 

Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS272  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่งบนิ) 
18.30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพือ่แวะเปลีย่น

เครือ่ง) 

19.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีโดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS715  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่งบนิ) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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21.30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล ประเทศตุรก ี(ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

เมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

พักที ่ GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL 4 Star**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที2่ อสิตนับูล-สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ- สไปซบ์าซาร ์-

เมอืงชานคัคาเล ่  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET 

MOSQUE ถือเป็นสเุหร่าที่มสีถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรด ิคอื ออตโตมัน
และไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับ
สถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืวา่เป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รอืน

แสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตัง้ชือ่ตามสลุต่าน
ผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง 
จากนั้นน าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะห์เมตหรือฮ ิปโปโดรม (HIPPODROME) 

สนามแข่งมา้ของชาวโรมันจุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า  สรา้งขึ้นในสมัย
จักรพรรด ิเซปตมิอิุสเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมต่างๆของชาวเมอืง ต่อมาในสมัย
ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดง

ประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่สว่นใหญ่เป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณในสมัยออตโตมันสถานทีแ่ห่งนี้ 
ใชเ้ป็นทีจั่ดงานพธิแีตใ่นปัจจุบันเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มัสยดิสลุตา่นอะหเ์มตซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแก่ฟาโรหท์ุตโมซสิที ่3 ถูก
น ากลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
จากนัน้น าทกุทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเก่า

ซึง่ถอืเป็นเขตประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1985 พระราชวังทอปกาปึสรา้งขึน้โดยสลุต่านเมหเ์มตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืน้ทีก่วา้ง
ใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จุดทีส่รา้งพระราชวังแห่งนี้ 

สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน 
ในชว่งทีเ่จรญิสงูสดุของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหง่นี้ มรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิาร
อาศัยอยู่รวมกันมากถงึสีพั่นกว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที่เป็นที่จัดแสดง

ทรัพยส์มบัตขิา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิตา่งๆ มากมาย 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar)หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยู่ใกลก้ับ
สะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดในรม่และเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองในเมอืงอสิตันบูล 
สรา้งขึน้ตั ้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การคา้เยนี คามี สนิคา้ที่

จ าหน่ายส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีถ่ัวคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ้ง 
น ้ามันมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดับอกีดว้ย 
จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม. 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก IDAKALE CANAKKALE HOTEL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง   



PTK06-PS PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N 

 

วนัที3่ เมอืงชานคัคาเล-่มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย-เมอืงเปอรก์ามมั-วหิารเทพอีารเ์ทมสิ

โบราณรา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมอืงคซูาดาซ ี
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายรูปเพือ่ชม มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย (Troy Wooden House) เป็น

สาเหตุทีท่ าใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไมเ้ป็นสงครามทีส่ าคัญต านานของกรกีและเป็น
สงครามระหว่างกองทัพของชาวกรกีและกรุงทรอยหลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสบิปีกองทัพ

กรกีก็ไดค้ดิแผนการทีจ่ะตกีรงุทรอย โดยทหารกรกีไดเ้ขา้ไปซอ่นตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็
ท าการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ ้
สงครามและไดถ้อยทัพออกหา่งจากเมอืงทรอย ชาวทรอยเมือ่เห็นมา้โทรจันก็ต่างยนิดวี่า

กองทัพกรกีไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจันเขา้มาในเมอืงแลว้ท าการเฉลมิฉลอง
เป็นการใหญ่เมือ่ชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรกีทีซ่อ่นตัวอยูก่็ออกมาจากมา้โทรจัน
แลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรกีเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยดึเมืองทรอยได ้

กอ่นทีจ่ะท าการเผาเมอืงทรอยทิง้ 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ(ีKUSADASI) (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ3.20 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตุรกทีีเ่ป็น 

สถานทีต่ัง้ของโบราณสถานทีส่ าคัญสิง่มหัศจรรยย์คุโบราณ จากนั้นน าท่านชม วหิารเทพี

อารเ์ทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยย์ุคโบราณ ที่

ปัจจุบันเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง แตก่็ยังสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญ่ในอดตีไดแ้ละ

แวะถา่ยรปู โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซคูรสิต์

ทีอ่อกเดนิทางเผยแพรศ่าสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจุบัน จากนั้น

น าทา่นแวะถ่ายรูป มัสยดิอสิอสิเป็นหนึ่งในตัวอย่างทีด่แีละส าคัญทีส่ดุ นอกจากนี้ มัสยดิ

แหง่นี้ ยังเป็นทีป่ระทับของมัสยดิเมยยาดในดามัสกัส มัสยดิ Isa bey ก่อตัง้ข ึน้บนเนินเขา

ตะวันตกของเขา Ayasuluk ทีม่องเห็นพืน้ทีแ่ละม ีharem ขนาดใหญ่ทีม่สีอง naves และ

ประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  จากนั้นน าท่านซื้อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม 

(TURKIST DELIGHT) ของฝากขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

พัก GRAN SAHIN KUSADASI HOTEL 4 Star****  หรอืระดับใกลเ้คยีง  
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วนัที4่ เมอืงคซูาดาซ-ีเมอืงโบราณเอฟฟิ ซุส-บา้นพระแมม่าร-ีปามคุคาเล-่ปราสาท

ปุยฝ้ายเมอืงเฮยีราโพลสิ-เมอืงปามคุคาเล 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางชม โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่เป็นโรงงานผลติเครือ่งหนังขัน้หลากหลาย ให ้
ทกุทา่นไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสือ้หนังต่างๆตามอัธยาศัย จากนั้นน าทุก
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไว ้

เป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลัก
สรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าทา่นเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่าน
ใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปี ทีแ่ลว้ ไม่ว่า
จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึ

ปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้งอาบน า้ แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอื
รอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้  หอ้งสมุดโบราณ ทีม่วีธิกีารเก็บรักษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวาน

และฝีมอืประณีต 
น าทา่นชม บา้นพระแมม่าร ี(HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ย
ทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี้ ถกูคน้พบอยา่ปาฏหิารยิ ์โดยแม่ชตีา

บอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนาแคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี 
ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตา

ตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 
ปัจจุบันบา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปป้ันของพระแม่มาร ี
ซึง่พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อก

น ้าสามก๊อก ที ่มคีวามเชือ่ว่าเป็นก๊อกน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ 
ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มีความเชื่อว่าหาก
ตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน 

จากนั้นน าท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม ส ิง่ท่อขึน้ชือ่ของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ 
สามารถเลอืกชมเลอืก ซือ้ไดต้ามอัธยาศัย 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลังจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดนิทาง 3 

ชั่วโมง (189 กโิลเมตร) เมืองที่มีน ้ าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรักหักพังของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีก่อนทีไ่หลลงสูห่นา้ผา น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย 
ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ

หลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทาง
น ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมากทา่นจะไดส้มัผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS 
เป็น เมืองโรมันโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน ้ าพุเกลือแร่รอ้นซึง่เชื่อกันว่ามี

สรรพคณุในการรักษาโรคเมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้ เกดิการพังทลายลง
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เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไปบางสว่นยังพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไรเชน่

โรงละครแอมฟ เธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่วหารอพอลโล สสุานโรมันโบราณเป็นตน้ 
  จากนัน้น าทา่นเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซือ้ของฝากเชน่ ผา้พันคอ ผา้ปูที่

นอน เสือ้ผา้เป็นตน้ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติดว้ยคอตตอน100% 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  พัก TRIPOLIS PAMUKKALE HOTEL 4 Star****  หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

วนัที5่ เมอืงปามคุคาเล-่เมอืงคอนยา่–พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่-คปัปาโดเกยี- 
                ระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (KONYA) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก 
ระยะทาง 387 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าทกุทา่นสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชใน

ศาสนาอสิลามท าสมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของ

พพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านัก
แห่งสุลต่านอาเลดนิ เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส 
ภายในประดับฝาผนังแบบมสุลมิ และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตามสานุศษิย ์บดิา และบุตร 

ของเมฟลาน่าดว้ย จากนั้นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) ระยะทาง 
215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ีระหว่างทางแวะถ่ายรูป CAR-
AVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกอง

คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้ร า

ทีเ่กา่แกอ่ยา่งหนึ่งเกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์ร
เนียนนักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่าชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้
ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมี

การพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีใน
ปัจจุบัน(บรกิารเครือ่งดืม่ฟรตีลอดการแสดง) 

  พัก STONE CONCEPT CAPPADOCIA HOTEL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
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วนัที6่ คปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ-เมอืงเกอเรเม-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-หบุเขาอุซซิาร ์     
                เมอืงองัการา่ 

 ** ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูน ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจีย จะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.30 น.เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจียในอกีมุมหนึ่งทีห่าชมไดย้าก 

ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง **(ค่าขึน้บอลลูน ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร์ประมาณ 
240-250 USD) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าทกุทา่นสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก

องคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตด้นิของตุรกมีีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์

เชือ่มตอ่ถงึกันเป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทีต่อ้งการท าลายรา้ง
พวกนับถอืศาสนาครสิตเ์มอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่าเรา
ยนืได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มทีัง้หอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบี่อน ้า

และระบบระบายอากาศทีด่ี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่ง
คอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกันไมไ่ด ้

 

 
 
 

 
 
 

 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทุกท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เมอืงเกอเรเม (GOREME MUSEUM) ซึง่
ยเูนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์
ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถา้เป็น

จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็น
ดว้ยกับศาสนาครสิต ์

 จากนัน้น าทา่นชม หุบเขาอุซซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาด
ใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย ซึง่หุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมือ
มนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองด ีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณ

ที่สูงที่สุดของบรเิวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซซิาร์ก็มีไวท้ าหนา้ที่เป็นป้อมปราการที่
เกดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมีภัยอีกดว้ยจากนั้นน าท่านแวะ ชม
โรงงานจิวเวอรร์ีแ่ละโรงงานเซรามคิ อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึจากนั้น

เดนิทางสู ่เมอืงอังการา่ (ANKARA) เมอืงหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
4 ชัว่โมง ระหวา่งทางน าทา่นไดช้มววิของ ทะเลสาบเกลอื (SALT LAKE) จากนั้นน าทุก
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ทา่นเดนิทางต่อสูเ่มอืงองัการ่า (ANKARA) หรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์่า ANGORA 

เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจุบันและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ ๒ รองจากนครอสิตันบูล กรุง
อังการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่
หา่งจากนครอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุง

อังการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศ
ตา่งๆ ในตรุก ีความส าคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามปีระชากรจ านวน 4,965,542 คน 
ท าใหก้รุงอังการาเป็นเมอืงที่มปีระชากรมากเป็นอันดับ 2 ของตุรก ีและอันดับ 2 ในกลุ่ม

เมอืงหลวงยโุรป ในขณะทีน่ครอสิตันบลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิในภมูภิาคมารม์ารานั้น 
กรุงอังการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครอืข่ายคมนาคมในภูมภิาคอนาโตเลยี โดย

เป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ทีเ่ชือ่มโยงภูมภิาคต่าง ๆ ของตุรกี
เขา้ดว้ยกัน และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทีข่นสง่มาจากภาคตา่งๆ ทั่วตรุกดีว้ย 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พัก ROYAL ANKARA HOTEL 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที7่ กรงุองัการา่ - สสุานอตาเตริก์ - สนามบนิองัการา่ - เมอืงเคยีฟ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่สุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและ

สสุานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สิรภาพของตุรกีหลัง

สงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตุรกแีละประธานาธบิดคีนแรก เป็นสสุานของ Is-
met Innonu ประธานาธบิดคีนที่ 2 ของตุรกดีว้ย สสุานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรก ี
สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พมิพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 

1999-2009 จะเป็นรปู Anitkabir ดว้ย 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิงัการา่ ประเทศตรุก ี

16.15น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ 
Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS724  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่งบนิ) 

18.20น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
19.25น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS271 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
 

วนัที8่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
09.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายเนื่องจากเป็น

คา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 
 

อนัเน่ืองมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้น้ีจะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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      อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมาย

เหต ุ

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่ 

3 ทา่น 1 หอ้ง  
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 12 
ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

13-20 ก.ย. 2562  28,888 28,888 28,888 28,888 5,900 

20-27 ก.ย. 2562  29,888 29,888 29,888 29,888 5,900 

27 ก.ย.- 4 ต.ค. 2562  28,888 28,888 28,888 28,888 5,900 

04-11 ต.ค. 2562  29,888 29,888 29,888 29,888 5,900 

11-18 ต.ค. 2562 วันคลา้ยวัน
สวรรคต ร.9 

29,888 29,888 29,888 29,888 5,900 

25 ต.ค.- 1 พ.ย. 2562  28,888 28,888 28,888 28,888 5,900 

ราคาทวัร ์(Join Land) ไมร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิทา่นละ 16,888 บาท 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งท าวซีา่ตรุก ี

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเง ือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้
เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ

ล่วงหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่

จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ

ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 80 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่วา่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 
ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 

หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิค่าใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเง ือ่นไขของบรษิทัฯ  
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 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  

    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื่องจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 23 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ

กรณุา      

อัตราคา่บรกิารรวม 
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ตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม

ระดับ เดียวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่าน
ทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

  

   คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 

     คา่ประกันอบุัตเิหตขุ ึน้บอลลนู  
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 80 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
 

 
 

 
 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรณุาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นั้น บรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้

อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป
กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 

ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม

กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ีน่ั่ง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ ีจ่ะช่วยเหลือใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก

ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี

หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 

ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจาก

การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 

ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


