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นำทา่นเดนิทางสู่ประเทศตรุก ี กบัเสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางจากทัว่โลก 
เมอืงอสิตนับลู ศนูยก์ลางจกัรวรรดไิบแซนไทน์ทีรุ่ง่เรอืง ดว้ยการผสมผสานของสองศาสนาอยา่งลงตวั    

 เทีย่วชมรอ่งรอยอารยะธรรมกรกีโบราณ เมอืงชานคัคาเล ่ เมอืงทรอย  
ตืน่ตากบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตใิน เมอืงปามคุคาเล ่เมอืงนำ้พรุอ้น และปราสาทปยุฝา้ย 

 เมอืงคอนยา่ อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคู   
เมอืงซาฟรานโบล ูหมูบ่้านมรดกโลกกลางหบเขา   

เมอืงคปัปาโดเกยี ดินแดนปลอ่งนางฟา้ ภมูิประเทศแปลกตาดจุสรวงสวรรค ์  
บรกิารนำ้ดื่มวันละ 2 ขวด  

พิเศษ  บนิตรง Turkish Airlines 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ TURKISH 
AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.05 น.  ออกเดินทางสูส่นามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีบนิตรง โดยเทีย่วบนิที ่TK69  
 
วันทีส่อง      อสิตนับลู – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟยี – สเุหรา่สนีำ้เงนิ – พระราชวงัทอปกาปิ - ชานคันาเล ่                 (-/L/D) 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาที่ประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง/กรุณาปรับเวลานาฬิกาของท่าน) 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว  
นำท่านชมเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา เดิมเคยเป็นโบสถ์
ของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือเป็น
สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัดให้อยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาด
มหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์  
นำท่านเข้าชมบริเวณด้านหน้า สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งชื่อนี้
ได้มาจากสีน้ำเงินของกระเบื้องเคลือบที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดย
สุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1  ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างโดยรวมแล้ว 7 ปี 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



นำท่านชมบริเวณด้านนอกพระราชวงัทอปกาป ิ(Topkapi Palace) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 
ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิซึ่งห้องที่โด่งดังคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมายโดยมีกริช
แห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลท์สำคัญ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ระยะทาง 360 กม. ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า ตัดกับทะเลอีเจียนซึง่

เป็นที่ตั้งกรุงทรอย แวะชมม้าไม้จำลองแหง่เมอืงทรอย (Wooden Horse of Troy) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกล
ศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก และสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียด
ได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย 

ค่ำ รบัประทานอาหารคำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั IRIS HOTEL CANAKKALE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
   
วันทีส่าม ทรอย - ปามคุคาเล ่                                                                                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
นำท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) เมืองในตานานกรีกโบราณ ได้มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกว่า  กรุงทรอย 
(Troy) ตั้งอยู่บริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) หรือช่องแคบดาร์ดาแนลล์ในปัจจุบันเพราะ
สามารถควบคุมเส้นทางติดต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปได้ ทั้งทางบก และทางน้า ซึ่งแต่เดิมนักปราชญ์ต่างก็เชื่อกันว่ากรุงทรอยเป็น 
ตานานที่ปรากฎเฉพาะใน หนังสือมหากาพย์เรื่องอิเลียด (Iliad) ของมหากวีโฮเมอร์ (Homer) เท่านั้น แต่ภายหลังเมืองทรอยถูก
ค้นพบโดยนักโบราณคดี ใน ปี ค.ศ. 1930 บริเวณกรุงทรอย มีการจัดห้องแสดงแบบจาลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนัก
โบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กาแพง ประตู และม้าไม้จาลองแห่งทรอย 
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง    
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 200 กม. เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซาก

ปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก ก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสี
ขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก 
เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปราสาทปยุฝา้ย นำท่านชมปราสาทปุยฝา้ย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุ
ร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองฮีเยราโพลสิ (Hierapolis) และเนโครโพลสิ (Necropolis)  ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมือง
โบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมัน   

 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
ค่ำ รบัประทานอาหารคำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั TRIPOLIS HOTEL PAMUKKALE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
วันทีส่ี ่  ปามคุคาเล ่– คอนยา่ – คปัปาโดเกยี                                                        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
นำท่านเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ระยะทาง 270 กม. อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของ
ภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่ งหญ้าสลับกับภูเขา ระหว่างทาง                 
นําท่านชมคาราวาน สไรน์ (Caravanserai) ที่พักแรมและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) ซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ 

ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูค เพื่อเขียนบทกวีลึกลับ
เป็นภาษาเปอร์เซีย และได้เสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1273  
นำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 327 กม. ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งในอดีตกาลมีกระแส
ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี และด้วยการกระทำของธรรมชาติ โดยการ
กัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ได้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกียออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ด้วยภูมิ
ลักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรค์บนดินจนได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกีย
ยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นำท่านชมหุบเขาอซุิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยในอดีต ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน 
มีทั้งรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขาเพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูง
ที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมี
ภัยในอดีต 

ค่ำ รบัประทานอาหารคำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั MUTAFA RESORT CAPPADOCIA  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว (2 คนื)  
   
วันทีห่า้  คปัปาโดเกยี                                                                                       (B/L/D) 

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 

สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 04.30 น. เพื่อชมความงดงามของ
เมืองคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึ่งทีห่าชมไดย้าก            ใช้เวลาอยู่บนบอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมบรกิารอาหารว่าง และแชมเปญ 
(ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาท่านละ 230 US Dollar 5,900 บาท)  ”ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท และกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน  แต่บริษัทฯ ที่ให้บริการบอลลูน รวมประกันอุบัติเหตุไป
แล้วกับราคาการบริการ” 

   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (หลังโปรแกรมพิเศษ) 
 หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณรอบๆโรงแรมที่พัก  

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWuTLMszTNcZh9lXRyzMcFyA6GtBdaeM0C1NBJso8sjbrUa7feAAG8BLS4IHluJtFxEml5mWqeZeUgD8CgFeUvWniSawLGBIY5yeWu0Y8GhKYT84k5TjHKUFuMB2NSNANdtY9CskYdhUe9pQD9OezS&__tn__=*NK-R


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อ
ของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
นำท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ที่เป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมาก
เพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีกด้วย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูป
ตามเหล่าอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ที่เกิดจากการขุดเข้าไปในหินภูเขาไฟ และใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นศาสน
สถานต่างๆ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเที่ยวนครใต้ดิน (Underground City) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกราน

ของข้าศึกในสมัยทำสงคราม ซึ่งนครใต้ดินที่ขึ ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พ้น นครใต้ดิน เมืองไคมัคลี 
(Kaymakli Underground City)  พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ ซึ่งนครใต้ดิน
นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหนึ่งก็ว่าได้ 

ค่ำ รบัประทานอาหารคำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั MUTAFA RESORT CAPPADOCIA  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วันทีห่ก  คปัปาโดเกยี – ทะเลสาบทซู – กรงุองัการา่ – ซาฟรานโบล ู                      (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 นำท่านเดินทางสู่กรุงอังการ่า (Ankara) ระยะทาง 305 กม. เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอังการา 

อังการาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยู่ในจังหวัดอังการาอยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 938 เมตร มีประชากร
ประมาณ 3.9 ล้านคน อังการาตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกี และเป็นท่ีตั้งของสถานทูตประเทศต่างๆ อังการายังเป็นศูนย์กลางของทางหลวงและเส้นทางรถไฟทำให้
เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย 
ระหว่างทางแวะชมทะเลสาบทูซ (Lake Tuz) ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของตุรกี เมื่อหน้าร้อนมาถึงน้ำจะเหือดแห้งเหลือแต่
เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวอมชมพูสุดลูกหูลูกตา 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นำท่านชมสุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) อนุสรณ์สถาน และสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้นำในสงคราม
กู้อสิระภาพของตุรกี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมถึงเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซาฟรานโบล ู(Safranbolu) ระยะทาง 230 กม. เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะบ้านเรือนในแบบออตโตมันโดยแท้ ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 ที่แสดงถึงมรดกทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมผ่านทาง
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากกว่าหนึ่งพันโครงสร้างที่แสดงถึงตัวตนของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของตุรกี  ทั้งอาคารบ้านเรือน 
สุเหร่า โรงพยาบาล หอนาฬิกา รวมไปถึงป้อมตำรวจที่ขึ้นชื่อว่าสวยติดอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งรวมอารยธรรมต่างๆ 
มากมาย อาทิ จักรวรรดิโรมัน อาณาจักรไบแซนไทน์ อาณาจักรเซลจุก และอาณาจักรออตโตมัน  ทั้งนี้ยังเป็นเส้นทางการค้าขาย
เส้นทางสายไหมระหว่างเมืองอิสตันบูลอีกด้วย เมืองซาฟรานโบลูเป็นถิ่นกำเนิดของหญ้าฝรั่น หลักๆ จะสกัดสีของหญ้าฝรั่นเพื่อใช้
เป็นสีใส่ทั้งขนมและอาหารของตุรกี  ด้วยความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากไว้เป็นสีผสมอาหารแล้วยังสามารถใช้ในการย้อม
ผ้าเพื่อทำพรมอีกด้วย 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
ทีพ่กั KAHVECILER HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  



 

วันทีเ่จ็ด  ซาฟรานโบล ู- อสิตนับลู - ตลาดสไปซ ์                                                    (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
นำท่านเดินทางสู่ จุดชมววิเนนิเขาฮดิริ์ลคิ (Hidirlik Hill) ให้ท่านอิสระถ่ายภาพบรรยากาศเมืองซาฟรานโบลูทั้งเมืองแบบพาโนรามา 
บริเวณใกล้ๆ มีร้านชาไว้บริการ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม  หรือเก็บภาพประทับใจในสวนชมวิวตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดยา่นเมอืงเกา่ (Old Square) เป็นตรอกซอยในเมืองซาฟรานโบลู มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารและขนมให้ท่าน
ได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก หรือจะเลือกมุมถ่ายภาพกับความสวยงามของบ้านเรือนดั้งเดิมแบบออตโตมันเพื่ออัพโหลดโซเชียลมีเดีย
ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ระยะทาง 400 กม.  

นำท่านเที่ยวชมตลาดสไปซ์ (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่า
จะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ (Turkish Delight) ขนมหวานที่ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน สินค้า
อันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
ค่ำ อสิระรบัประทานอาหารคำ่ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาสว่นตวัของทา่น 
ทีพ่กั TRYP BY WYNDHAM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 



วันที่แปด  ยา่นบาลัต - หอคอยกาลาตา้- กาลาตา้พอรต์ - จตัรุสัทกัซมิ - สนามบนิอสิตันบลู                                 (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
  นำท่านเที่ยวชมย่านบาลัต (Balat Old House) เป็นย่านที่เก่าแก่และสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อได้มาเยือน ตั้งอยู่ที่เมืองอิสตันบูล พื้น

ถนนปูด้วยหินก้อนโตๆ บ้านเรือนมีลักษณะเป็นตึก และมีสีสันแจ่มจรัส แต่มีอายุมากกว่า 50 ปีมาแล้ว ซึ่งในบางหลังมีอายุกว่า 200 ปี
ที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีคาเฟ่และร้านอาหารมากมายตั้งอยู่ที่นี่ 

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่ หอคอยกาลาตา้ (Galata Tower) หรือบางทีเรียกว่า Christea Turris ซึ่งแปลว่า หอคอยแห่งพระคริสต์ ใน
ภาษาละติน เป็นหอคอยหินยุคกลางของนครอิสตันบูล เป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมือง ด้วยลักษณะทรงกระบอก
สูง ของหอคอยที่โดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม ของคาบสมุทร และบริเวณโดยรอบของเมืองอิสตันบูล 
นอกจากนี้ตลอดแนวถนน ยังเต็มไปด้วยอาคารและร้านค้า ท่ีมีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ที่สวยงามและแปลกตาอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กาลาตาพอรต์ (Galataport) ศูนย์การค้าและศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองอิสตนับูล ทั้งนี้

ยังเป็นท่าเรือสําราญระดับโลกและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการล่องเรือชั้นนําในเส้นทางเดินเรือยุโรปอีกด้วย ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซื้อสินค้า ตั้งแต่สินค้า D.I.Y สินค้าท้องถิ่น จนถึงร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม คาเฟ่ หรือให้ท่านได้เก็บ
ภาพบรรยากาศมุมถ่ายภาพต่าง ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บ่าย นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสทักซิม (Taksim Square) ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้ามากมาย  ตั้งแต่

ของที่ระลึก, ร้านอาหารพื้นเมืองหรือแม้แต่ร้านอาหารทะเล อีกทั้งยังมีร้านหนังสือ, ร้านชา กาแฟ และไอศกรีม ตลอดถนนสายนี้ และ
ยังมีแทรม (Tram) โบราณ ให้นั่งเล่นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอิสตันบูล ถนนนี้ใช่ ว่าจะมีแต่คนเดินตอนกลางวันเท่าน้ัน 
พอตกกลางคืนจะเห็นร้านตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสียงดังกึ่งบาร์ มีทั้งนักท่องเที่ยวและคนหนุ่มสาวตุรกีมานั่งพบปะสังสรรค์
เต็มแน่นแทบทุกร้าน เรียกว่าเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของ ชาวเมืองเลยก็ว่าได้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ค่ำ อสิระรบัประทานอาหารคำ่ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาสว่นตวัของทา่น 
   ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
 
วันทีเ่กา้  สนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทย 

01.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย บนิตรง โดยเทีย่วบนิที ่TK68  

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...   
 

 
 

➔บรกิาร FREE WIFI บนรถบสัตลอดการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร  

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เดก็อาย ุ 
2 -12 ป ี 

พกักบัผู้ใหญ ่1 
ท่าน 

เดก็อาย ุ 
2 -12 ป ี 
พกักบั 2 
ผู้ใหญ ่

(มีเตยีงเสรมิ) 

เดก็อายตุ่ำกว่า 
12 ป ีพกักบั
ผู้ใหญ ่2 ท่าน  

(ไม่มเีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

3-11 เม.ย. 2566 42,900.- 42,900.- 39,900.- 37,900.- 9,000.- 

4-12 เม.ย. 2566  42,900.- 42,900.- 39,900.- 37,900.- 9,000.- 



 
ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัทา่นละ 2,000 บาท 

ทัง้นีท้า่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปน็ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า การบรกิารของรถบัสนำเที่ยวในตา่งประเทศ ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
✓ ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พัก 4 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ    
✓ ค่าอาหารทั้งหมด ตามรายการที่ระบุในรายการ   
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

-คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี 
-คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป 
-เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้ 
-กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

✓ ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 2 ขวดต่อวัน 
✓ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 
× ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย 
× ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ตรวจที่ต่างประเทศ ราคาประมาณท่านละ 35  USD)  
× ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 

 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ  
× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบนิ Turkish 

Airlines อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.) 
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง 
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
×   

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เขม็  

ประเทศตรุก ีรองรบัวคัซนีทกุยีห่อ้  



พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

→เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน: 

 

 มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังการยืนยันการจอง 

ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 22,900 บาท ชำระภายในวันที่ 4 มี.ค.2566 สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 3-11 เมษายน 66 

ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 22,900 บาท ชำระภายในวันที่ 5 มี.ค.2566 สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 4-12 เมษายน 66 

 

 กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

• หากไม่ชำระค่ามัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• - หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ สำหรับกรุ๊ปที่เดนิทาง 3-11 เมษายน 66 ภายในวันที่ 4 มี.ค. 2566 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง
ของท่านและคืนเงินจำนวน 14,000 บาท  

• - หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ สำหรับกรุ๊ปที่เดนิทาง 4-12 เมษายน 66 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2566 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง
ของท่านและคืนเงินจำนวน 14,000 บาท  

โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า 

- ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน 

- ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก 

- ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

- ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)  

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล  

• ส่งรายชือ่สำรองทีน่ัง่ ผู้เดินทางตอ้งสง่สำเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยวทริปใด, 
วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

→เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  



 

***เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการธรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก์*** 

บริษัทฯ จึงกำหนดวันยกเลิกการจอง พร้อมการหักเงิน ดังนี้  

• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 3-11 เมษายน 66  ยกเลิกก่อนวันที่ 4 มี.ค. 2566  คืนเงินจำนวน 14,000 บาท  

• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 4-12 เมษายน 66  ยกเลิกก่อนวันที่ 5 มี.ค. 2566  คืนเงินจำนวน 14,000 บาท  

 

• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 3-11 เมษายน 66  ยกเลิกระหว่างวันที่ 4 - 19 มีนาคม 2566  คืนเงินจำนวน 30,000 บาท 

• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 4-12 เมษายน 66  ยกเลิกระหว่างวันที่ 5 - 20 มีนาคม 2566  คืนเงินจำนวน 30,000 บาท 

 

โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า  

- ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน 

- ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก 

- ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

- ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)  

• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 3-11 เมษายน 66  ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 จนถึงวันเดินทางไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี  

• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง 4-12 เมษายน 66  ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 จนถึงวันเดินทางไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  15 ท่านตามที่กำหนด   
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัด

ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยน

ห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถ

จัดการได้ล่วงหน้าได้ และมีค่าใช้จ่ายโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ

กำกับเท่าน้ัน 
11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่
ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเรง่รีบ 
เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
เดือนร้อน 

15. การนำสิ่งของมีค่าท่ีซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด 

16. บริษัทเอ็กซ์คลูซีฟ เจอร์นี่ย์ จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการ
ทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทรถ ที่ให้บริการ
ระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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