
 
 
 
 

2 TO GO TURKEY 
***เดนิทาง 2 ทา่นขึน้ไป*** 

 ท่องโลกไปใหไ้กล...ไม่ตอ้งใชวี้ซ่า      
เดินทางเดือนพ.ค. - ต.ค. 2561  

8 วัน 5 คืน 

พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน / พักโรงแรมถ ้า 1 คืน 
บริการไกด์และคนขับรถส่วนตัวตลอดทั งทริป 

ราคาเริ่มต้นท่านละ 47,500 บาท/ตั งแต ่2 ท่าน ขึ นไปออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศตรุก ี กบัเสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางจากท ัว่โลก 

เมอืงอสิตนับลู ศนูยก์ลางจกัรวรรดไิบแซนไทนท์ีรุ่ง่เรอืง ดว้ยการผสมผสานของสองศาสนาอยา่งลงตวั    

เทีย่วเมอืงบรูซ์า่ศนูยก์ลางผา้ไหมและพรมอนัขึน้ชือ่ เมอืงอซิเมยีร ์รเิวยีรา่ของตรุก ี 

เทีย่วชมรอ่งรอยอารยะธรรมกรกีโบราณเมอืงเอฟฟิซุส 

ตืน่ตากบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตใิน เมอืงปามคุคาเล ่เมอืงน า้พุรอ้น และปราสาทปยุฝ้าย 

 เมอืงคอนยา่ อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคู  เมอืงคปัปาโดเกยี ดนิแดนปลอ่งนางฟ้า ภมูปิระเทศ

แปลกตาดจุสรวงสวรรค ์ ปิดทา้ยทวัรท์ ี ่กรงุองัการา่ เมอืงหลวงของตรุก ี 

 



รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

 
วนัทีส่อง อสิตนับลู - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - สเุหรา่สนี า้เงนิ - อโุมงคเ์ยราบาทนั - พระราชวงั

ทอปกาปี - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช                                                      (B/L/D) 

 
 เดนิทางถงึสนามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

รับสมัภาระ  

    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
   

เชา้  เมอืงอสิตนับูล (Istanbul)  

สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)  

สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque)  

อโุมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั (Yerebatan Sarnici)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace)   

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace)  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
   

ทีพ่กั  RAMADA PLAZA TEKSTILKENT ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.ramadaplazatekstilkent.com/en  

   
  

วนัสาม อสิตนับลู - บรูซ์า่ - สเุหรา่สเีขยีว - ตลาดผา้ไหม - อซิเมยีร ์                     (B/L/D) 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เมอืงบูรซ์า่ (Bursa)  

มสัยดิเกา่แกข่องเมอืงบรูซ์า่ (Grand Mosque)  

สเุหรา่สเีขยีว (Green Mosque)  

สสุานสเีขยีว (Green Tomb)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า (Bursa Silk Market)   

เมอืงอซิเมยีร ์(Izmir)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั KAYA HOTEL IZMIR ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่    

 http://www.kayahotels.com/oteller/termal-oteller/kaya-izmir-thermal-convention 



วนัสี ่ อซิเมยีร ์- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- ปามคุคาเล ่                (B/L/D) 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus)  

หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath)  

บา้นของพระแมม่าร ี(House of  Virgin Mary)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale)   

ปราสาทปยุฝ้าย  

เมอืงฮเียราโพลสิ (Hierapolis)  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั PAM THERMAL HOTEL PAMUKKALE   ระดบั 5 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

 http://www.pamthermal.com/index-en.html 

วนัทีห่า้ ปามคุคาเล ่- คอนยา่ - คาราวาน สไรน ์- คปัปาโดเกยี - นครใตด้นิซาดคั -  

                   พกัโรงแรมถ า้ระดบั 5 ดาว                                                                      (B/L/D)                           

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

เชา้ เมอืงคอนยา่ (Konya)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ดนิแดนแหง่เทพนยิาย  

หรอืดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า Fairy Chimney  

คาราวาน สไรน ์(Caravanserai)  

นครใตด้นิชาดคั (Underground City of Chadak)   

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

   หลงัรบัประทานอาหารน าทา่นชมการแสดงโชวพ์ืน้เมอืง ระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance)  

ทีพ่กั พเิศษพกัโรงแรมถ า้ UCHISAR CAVE HOTEL ระดบั 5 ดาว 

 http://uchisarkayaotel.com/en/index.html  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่ก คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่-  แวะทะเลสาบทซู - กรงุองัการา่                 (B/L/D) 

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 

ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 

เวลา 04.30 น. เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก            

ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง พรอ้มบรกิารอาหารวา่ง และแชมเปญ (คา่ขึน้

บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นราคาทวัร ์ราคาทา่นละ 230 US Dollar) 

***หมายเหต*ุ**  

 เด็กอายตุ า่กวา่ 8 ปี ไมอ่นญุาตใหข้ ึน้บอลลนู / คา่บรกิารบอลลนูไมม่รีาคาส าหรบั

เด็ก 

 กจิกรรมนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น เนือ่งจากประกนัการเดนิทางทีท่ าจาก

เมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท  แตบ่รษิทัฯ ที่

ใหบ้รกิารบอลลนู รวมประกนัอบุตัเิหตไุปแลว้กบัราคาการบรกิารแลว้ 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (หลงัโปรแกรมพเิศษ)  

เชา้ เมอืงเกอเรเม ่(Goreme)  

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่(Goreme Open Air Museum)    

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย กรงุองัการา่ (Ankara)  

ระหวา่งทางแวะชมทะเลสาบทซู (Lake Tuz)  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั BERA HOTEL ANKARA  ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 http://www.beraankara.com/ 

วนัเจ็ด กรงุองัการา่ - อสิตนับลู - ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์-  

สนามบนิอสิตนับลู                                                                                            (B/L/-)      

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

เชา้ สสุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) 

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus)  

ตลาดสไปซ ์(Spice Market)  

สนามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 



วนัเจ็ด กรงุเทพ ฯ                                                                                                   (-/-/-)     

เชา้              สนามบนิสวุรรณภมู ิ          
 

 
 

***หมายเหต*ุ** ทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วในโปรแกรมอาจจะมคีวามสวยงามไมเ่หมอืนดงั

ภาพ อนัเนือ่งมาจากฤดูกาลและสภาพอากาศในแตล่ะวนั  ทางบรษิทัฯ จงึขออนุญาตด าเนนิ

รายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่ี

เง ือ่นไขใดๆ 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่รถปรับอากาศ ขนาด 44 ทีน่ั่ง พรอ้มคนขัสว่นตัวตลอดทัง้ทรปิ (English Speaking) 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยไกดท์อ้งถิน่ (English Speaking) อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่บรกิารน า้ด ืม่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 

 ของทีร่ะลกึ ชุดชาแอปเป้ิล และพวงกญุแจ Evil Eye ทา่นละ 1 ชุด 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

× คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

× คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่า

โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์5 ยเูอส ดอลลา่ห ์(USD) / คน / วนั 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

→เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด จะถอืวา่การจองนัน้ยังไมส่มบรูณ์ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขาย 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

→เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึตามที่
ก าหนด   

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับผูท้ีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

8. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 



9. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

10. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

12. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

13. การน าสิง่ของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

14. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่

จุดหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพั่ก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ

ตามรายการ  


