
 
 

รหัสโปรแกรม : 22615 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

TURKEY Unseen Black Sea 
10D7N / บนิตรง TURKISH AIRLINES 

เดนิทาง 6-15 เม.ย. 65   หยดุสงกรานต ์65  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์
U สายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.00 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีบนิตรง โดยเทีย่วบนิที ่TK69  
 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิทรบัซอน – ทะเลสาบอซูนัโกล – บา้นพกัอตาเตริก์ 

ทรบัซอน                                                                                           (B/L/D) 

05.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 
 แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
07.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงทรบัซอน (Trabzon) โดยเทีย่วบนิที ่TK2820 
08.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงทรับซอน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง

อูซนัโกล (Uzungol) ระยะทาง 90 กม. หมูบ่า้นสวยกลางหุบเขา เป็นเมอืงเล็กๆ ทีอ่ยูท่างตอนใต ้

ของเมอืงทรับซอน ซึง่มทีะเลสาบทีส่วยงามอยูก่ลางหบุเขาและตัง้อยูร่อบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาทีเ่ต็ม

ไปดว้ยป่าไมอ้ันเขยีวขจแีละ มหีมู่บา้นเล็กๆตัง้อยู่รอบทะเลสาบ สง่ผลใหเ้มอืงนี้มทีัศนียภาพอัน

สวยงามคลา้ยกับประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ ทะเลสาบแห่งนี้เกดิขึน้โดยการถล่มของภเูขาซึง่ท าใหล้ า

ธารเปลีย่นเป็นทะเลสาบอันสวยงาม ปัจจุบันไดเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมใหท้่านไดส้ัมผัสวถิี

ชวีติสดุเรยีบงา่ยของหมูบ่า้นเล็กๆ กลางหบุเขา ลิม้รสกาแฟตุรกรีสเขม้ น าท่านชมววิทะเลสาบทีโ่อบ

ลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาอนัสวยงาม อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืงซือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตาม

อธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทรบัซอน ชายฝั่งทะเลด า กบัเสน้ทางในฝนัของผูบ้กุเบกิ  
เมอืงอซูนัโกล เมอืงทะเลสาบสดุโรแมนตคิ โอบกอดดว้ยหบุเขา ฉายาสวสิแหง่ตรุก ี

เมอืงคปัปาโดเกยี ดนิแดนปลอ่งนางฟ้า ภมูปิระเทศ เมอืงคอนยา่ อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคู   

เทีย่วชมรอ่งรอยอารยะธรรมกรกีโบราณ เมอืงชานคัคาเล ่ เมอืงทรอย เมอืงเอฟฟิซุส 

ตืน่ตากบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตใิน เมอืงปามคุคาเล ่เมอืงน า้พุรอ้น และปราสาทปยุฝ้าย  

เมอืงอสิตนับลู ศนูยก์ลางจกัรวรรดไิบแซนไทนท์ีรุ่ง่เรอืง ดว้ยการผสมผสานของสองศาสนาอยา่งลงตวั    

บรกิารน า้ดืม่วนัละ 2 ขวด  

พเิศษ  บนิตรง Turkish Airlines+บนิภายใน 2 ขา  

 

 



บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทรบัซอน (Trabzon) ระยะทาง 90 กม. ระหว่างทางแวะชมบา้นพกัของอ

ตารเ์ตริก์ (Yalova Ataturk Mansion) อดตีนายทหารนักปฎวิัตแิละผูน้ าทีย่ ิง่ใหญข่องตุรก ีสรา้ง

ขึน้ในปีค.ศ. 1929 

จากนัน้น าทา่นชมเมอืงทรับซอน  หนึง่ในเมอืงประวัตศิาสตรข์องตรุกตีัง้แตย่คุโบราณ เมือ่ 700 ปีกอ่น

ครสิตกาล ตัง้อยูบ่นเสน้ทางสายไหม เป็นเสน้ทางส าคัญสมยัเปอรเ์ซยี และยงัเคยเป็นเมอืงหลวงของ

จักรวรรดเิทรบซิอนด ์(Empire of Terbizond) ทีรุ่่งเรอืงในชว่งศตวรรษที ่13 อกีดว้ย ปัจจุบันทรับ

ซอนมชีือ่เสยีงในฐานะเมอืงท่องเทีย่วทีเ่งยีบสงบ มสีถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย และมวีวิทวิทัศน์ที่

สวยงามเนือ่งจากตัง้อยูร่ะหวา่งเทอืกเขากบัชายฝ่ังทะเลด า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั ROYAL COMFORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (2 คนื) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม อารามซูเมลา – สเุหรา่เมอืงทรบัซอน – จดุชมววิ – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยี   (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเทีย่วชมอารามซูเมลา (Soumela Monastery) เป็นอารามของครสิตน์กิายกรกีออรโ์ธ

ดอกซ ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่นอทุศิแด่พระแม่มาร ี ตัง้อยู่ในหนา้ผาสงูชันทีร่ะดับความสูงประมาณ 1,200 

เมตร หันหนา้ไปทางหุบเขา Altındere เป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมทีย่ ิง่ใหญ่

รวมทัง้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญภายในอุทยานแห่งชาต ิAltındere อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งใน

สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการท่องเทีย่วในทรับซอน เมือ่วันที ่22 กันยายน พ.ศ. 2558 

อารามถกูปิดใหป้ระชาชนดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั เนือ่งจากมหีนิตกหลน่ลงมา มกี าหนดจะเปิด

ใหมส่ าหรับผูเ้ขา้ชมอกีครัง้หลังจากแน่ใจวา่จะมคีวามปลอดภยัส าหรับนักทอ่งเทีย่วแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านชมสุเหรา่แหง่เมอืงทรบัซอน (Trabzon Hagia Sophia Museum) เดมิเป็นโบสถข์อง

ชาวครสิเตยีนสรา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ในสมัยจักรวรรดไิบแซนไทน์ ตอม่าสมัยออตโตมันไดเ้ปลีย่น

มาเป็นสเุหรา่ น าทา่นชม Trabzon Sehir Muzesi เป็นพพิธิภณัฑเ์กีย่วกบัวถิชีวีติพืน้บา้นของคนที่

อยูอ่าศัยแถว Black Sea ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน อสิระใหช้มเมอืงและสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนแบบ

เกา่แกด่ัง้เดมิ จากนัน้ น าทา่นสูจ่ดุชมววิ Boztepe ทา่นจะไดเ้ห็นความงามของ Black Sea ววิ 360 

องศาของเมืองทรับซอน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ น าท่านสู่ ตลาด Avrupali Pazari 

(Russian Bazaar) ซึง่เป็นตลาดทอ้งถิน่เล็กๆ มสีนิคา้พืน้เมอืงมากมายหลากหลาย อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้ของไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควร จากนัน้น าท่านสู ่Varlibas Atapark Shopping 

Center อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั ROYAL COMFORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ ทรบัซอน – คปัปาโดเกยี                                                                     (B/L/D)                           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงทรบัซอน 

12.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุองัการา่ (Ankara) โดยเทีย่วบนิที ่TK7573 
13.25 น. ถงึสนามบนิกรงุองัการา่  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 327 กม. ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศ

อนัน่าอศัจรรย ์ซึง่ในอดตีกาลมกีระแสลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้

ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายลุม ฝน หมิะ 

และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาไดอ้ยา่งงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ย

ภมูลิักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่วา่ ดนิแดนแหง่เทพนยิาย หรอืดนิแดนแหง่ปลอ่ง

นางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 หลงัอาหารค า่ ชมโชว ์และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ รวมไปถงึระบ าหนา้ทอ้ง พรอ้ม

เครือ่งดืม่ไมจ่ ากดั (รวมเครือ่งดืม่แอลกอฮอร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั FOSIL CAVE HOTEL CAPPADOCIA   ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่า้ คปัปาโดเกยี – เกอเรเม ่– เมอืงใตด้นิไคมคัล ี– คอนยา่                          (B/L/D)                           

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 

ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 

เวลา 04.30 น. เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก            

ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง พรอ้มบรกิารอาหารวา่ง และแชมเปญ (คา่ขึน้

บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาทา่นละ 190 US Dollar 5,900 บาท)  ”ประกนัภยัทีท่ า

จากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท และกจิกรรมนีข้ ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของทา่น แตบ่รษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารบอลลนู รวมประกนัอบุตัเิหตไุปแลว้กบัราคาการ

บรกิาร” 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (หลงัโปรแกรมพเิศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืงเกอเรเม ่(Goreme) น าท่านชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้
เมอืงเกอเรเม ่(Goreme Open Air Museum) ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่
9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้ง
โบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระ
เทีย่วชม และถา่ยรปูตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปใน



หนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม 
(Carpet Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) สนิคา้คณุภาพด ีและ
ขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 
น าทา่นเทีย่วนครใตด้นิ (Underground City) เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ

ซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมัยท าสงคราม ซึ่งนครใตด้ินที่ข ึ้นชื่อและมี

นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้ิน เมืองไคมคัลี (Kaymakli 

Underground City)  พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิ

พรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหนึง่ก็วา่ได ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทาง 270 กม. อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูค 

ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั ้งยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับ ทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตุรก ี
ท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลับกับภเูขา ระหว่างทาง น า
ท่านชมคาราวาน สไรน ์(Caravanserai) ทีพ่ักแรมและแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาว
เตริก์ในสมยัออตโตมนั 

 น าทา่นชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) ซึง่เลา่กนัวา่กอ่ตัง้ขึน้ในราวปี ค.ศ. 1231 
โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามซึง่ก าเนดิในอฟักานสิถาน เดนิทางมายงัเมอืง
คอนยา่ตามค าเชญิของสลุต่านเซลจูค เพือ่เขยีนบทกวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และไดเ้สยีชวีติลง
ในปีค.ศ. 1273  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั OZKAYMAK PARK HOTEL ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก คอนยา่ – ปามคุคาเล ่- ฮเียราโพลสิ – เนโครโพลสิ                                 (B/L/D)      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) ระยะทาง 394 กม. เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้น

ไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกี กอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา ผลจาก
การไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และการ
แข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงาม
มาก เรยีกปรากฏการณ์นีว้า่ ปราสาทปยุฝ้าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย            น าทา่นชมเมอืงฮเียราโพลสิ (Hierapolis) และเนโครโพลสิ (Necropolis) ซึง่สรา้งลอ้มรอบ 

เมอืงปามคุคาเล ่ทา่นจะไดส้มัผัสเมอืงโบราณอกีแหง่หนึง่ซ ึง่สรา้งขึน้ในสมยัโรมนั   
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั TRIPOLIS HOTEL ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด ปามคุคาเล ่–– เอฟฟิซุส –  เปอรก์ามมั – ชานคัคาเล ่                           (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) ระยะทาง 189 กม. เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไว ้
เป็นอย่างดีเมอืงหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่
รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์
เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมนั น าทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 
คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเปอรก์ามมั (Pergamon) ระยะทาง 197 กม. เป็นเมอืงกรกีโบราณทีร่ ่ารวย

และมคีวามส าคัญ ตัง้อยู ่26 กโิลเมตรจากชายฝ่ังทะเลทอเีจยีนบนแหลมทางดา้นทศิเหนอืของแมน่ ้า 
Caicus เนื่องจากเมอืงนี้มทีะเลจงึไมถู่กรุกรานในการล่าอนาณคิมชว่งแรกของกรกี เมอืงเปอรก์ามัม
เริม่มคีวามส าคัญชว่ง 300 ปีกอ่นครสิตก์าลเป็นตน้มา น าท่านชมวหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) 
วหิารนีไ้ดถู้กกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย ซึง่สิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีง
คอื โรงละครทีช่นัทีส่ดุในโลก ซึง่จุผูช้มไดถ้งึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทีส่งู ซึง่เป็น
โครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มักเลอืกทีส่งู 
ซึง่มกัจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืง
อยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ระยะทาง 221 กม. ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์าร่า 

ตัดกบัทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้กรงุทรอย 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั IRIS HOTEL CANAKKALE ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 



วนัทีแ่ปด ชานคัคาเล ่– ทรอย – อสิตนับลู – ตลาดสไปซ ์                                   (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทรอย (Troy) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 
ปีมาแลว้ ชมมา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) ซึง่เปรยีบเสมอืน
สญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก และสรา้ง
ขึน้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู (Istanbul) ระยะทาง 408 เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุและเป็น

เมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีส่ดุในตุรก ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิ
ชือ่ว่า คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ในประวัตศิาสตร ์ เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่า
จ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนส
แตนตโินเป้ิล เป็นตน้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงน าท่านเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง (Candy Shop) และ 
ตลาดสไปซ ์(Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้น
ราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือ เตอกสิดไีลท ์(Turkish 
Delight) ขนมหวานทีช่าวตรุกนียิมทานคูก่บัชารอ้น สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้
มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 



วนัทีเ่กา้ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สเุหรา่สนี า้เงนิ – พระราชวงัทอปกาปิ – ลอ่งเรอื      (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑ์
ฮายาโซฟีอา เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนานกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า และ
ในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑ์ สเุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ 
และมักถูกจัดใหอ้ยูใ่นรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเด่นอยูท่ีย่อดโดมขนาด
มหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
น าท่านเขา้ชมภายใน สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวาม
สวยงามอกีแห่งหนึง่ ซึง่ชือ่นี้ไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน 
ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ดที ่1  ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
น าทา่นชมพระราชวงัทอปกาปิ (Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 
และเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภัณฑพ์ระราชวังทอปกาปิซึง่หอ้งที่โด่งดังคอืหอ้ง
ทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าค่ามากมายโดยมกีรชิแห่งทอปกาปิ ดา้มประดับมรกต
ใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทส์ าคัญ 
จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 
The Black Sea เขา้กับทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร  
ความกวา้งเริม่ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าชอ่งแคบนี้เป็นจุดพบกันของสุดขอบทวีป
ยโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์
ทีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะทีล่อ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทาง
ไมว่า่จะเป็นพระราชวังหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีีส่วยงามตระการตา  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่บิ สนามบนิอสิตนับลู - สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

01.45 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย บนิตรงโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่
TK68 

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ...   
 

     

 

บรกิาร FREE WIFI บนรถบสัตลอดการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัทา่นละ 2,500 บาท 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Hotel Royal Comfort Trabzon หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

2. Hotel Fozil Cave Cappadocia หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

3. Hotel Ozkaymak Park Konya หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

4. Hotel Tripolis Hotel Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 
5. Hotel Iris Canakkale หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 
6. Hotel Golden Way Istanbul หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่อาหารทัง้หมด 23 มือ้ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ  (มือ้เชา้ 7 มือ้ มือ้กลางวัน 8 มือ้ มือ้เย็น 8 มือ้)   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

6-15 เม.ย. 2565

สงกรานต ์ 58,900.- 58,900.- 55,900.- 52,900.- 10,000.- 



 คา่บรกิารน า้ด ืม่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย (ตรวจทีต่า่งประเทศ ราคาประมาณทา่นละ 35 

USD)  

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 

กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามอธัยาศยั 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศตรุก ีรองรบัวคัซนีทกุยีห่อ้  

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการยนืยนัการจอง 

ส่วนทีเ่หลอือกีจ านวน 38,900 บาท ช าระภายในวนัที ่6 ม.ีค.2565 ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 5-14 

เมษายน 65 

 

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 - หากไมช่ าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 6-15 เมษายน 65 ภายในวันที ่6 ม.ีค.2565 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่นและคนืเงนิจ านวน 12,000 บาท  

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่ 

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล  



 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 6-15 เมษายน 65  ยกเลกิกอ่นวันที ่6 ม.ีค. 2565  คนืเงนิจ านวน 12,000 บาท  

 ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 6-15 เมษายน 65  ยกเลกิระหว่างวันที ่6- 22 มนีาคม 2565  คนืเงนิจ านวน 

38,000 บาท 

 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 6-15 เมษายน 65 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่22 มนีาคม 2565 จนถงึวนัเดนิทาง

ไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 
ทา่นตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 



10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  



 


