
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  FANTASTIC IN TURKEY 9D6N DEC18-TK-W32 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES สายการบนิพรเีมีย่มระดบั 5 ดาว 

พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง น า้หนกักระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก. 

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ TURKISH AIRLINE (TK) พเีรยีดต ัง้แตว่นัที ่01 สงิหาคม – 28 ตลุาคม 2561 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!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 ตลุาคม 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 ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ  

ก าหนดวนัเดนิทาง เทีย่วบนิไป เทีย่วบนิกลบั 
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 ตลุาคม 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 

ขาไป TK65 BKK - IST 21.45 – 04.00 

ขากลบั TK64 IST - BKK 20.10 – 09.40 

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ TURKISH AIRLINE (TK) พเีรยีดต ัง้แตว่นัที ่29 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป 

ขาไป TK65 BKK - IST 22.35 – 05.50 

ขากลบั TK64 IST - BKK 20.50 – 09.45 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
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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 – อสิตนับูล (บนิตรง) 

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

ของสายการบนิ Turkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบัตรขึน้เครือ่ง 

21.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK 65 สายการ

บนิ Turkish Airlines บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

หมายเหต ุ: ต ัง้แตก่รุป๊วนัที ่30 ตลุาคมเป็นตน้ไปจะเปลีย่นเวลานดัเป็นเวลา 19.30 น.  
ไฟลท ์TK 65 จะเปลีย่นเป็นตารางฤดหูนาว โดยออกเวลา 22.35 น. – 05.50 น.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่2 อสิตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย – เมอืงไอยว์าลกิ 

 
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ  

จากนัน้เดนิทางสู ่ชานคัคาเล ่(Canakkale)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชัว่โมง (แจก Breakfast Box บนรถ) เมอืงชานัคคาเล่เป็นเมืองศนูยก์ลาง
การคา้ และชมุทางการเดนิรถ ทัง้ยังเป็นทีข่นถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โรป ใน

สมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 ชานัคคาเลเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกัลลโิปล ีเมื่อ
ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืเขา้ไปยังชอ่งแคบดารด์ะเนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกี

ถอนตวัออกจากสงคราม  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ทีม่ีชือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี สรา้งข ึน้
เมือ่ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้นสว่นใหญ่คดิว่าเป็นนยิายทีแ่ตง่ข ึน้และ
น ามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แตใ่นศตวรรษที ่19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซาก

เมอืงโบราณทีเ่ป็นเมอืงทรอยในอดตีว่ามอียู่จรงิ ตัง้อยู่บนฝ่ังทะเลใกล ้ๆ  ปาก
ชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์ีแ่ยกยุโรปกบัเอเชยีออกจากกนั ตรุกจีงึไดส้รา้งมา้ไม ้
จ าลองเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกทีห่ลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต 
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น าท่าน  ถ่ายรูปกบัม้าไม้ตามต านาน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอยว์าลกิ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

      พักที ่KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ให ้5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิล้คาร)์ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง เพอรก์ามมั (Pergamon) ระยะทางประมาณ 65 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง ศนูยก์ลางอารยธรรมเฮโลนสิตกิในแถบ
เมดเิตอรเ์รเนียน ทัง้ดา้นวัฒนธรรม การคา้ขาย และ
การแพทย ์น่ังเคเบิล้คาร ์ชม วหิารอะโครโปลสิ 
(Acropolis)  ซ ึง่เป็นทีข่นานนามว่าประหนึง่ดัง่ดนิแดน
ในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็นบรเิวณวหิารเทพเจา้ซสุ หรอื
เซอุส ปัจจุบันนี้เหลอืแตส่ว่นฐานเทา่นัน้ แทน่บชูาถกูน าไป

เก็บรักษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์พอรก์ามัมทีก่รุงเบอรล์นิ 
ประเทศเยอรมนั วหิารทราจนั ทีเ่หลอืบรเิวณของซุม้ประตู

เอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอรก์ามมั โรงละครยุคโบราณที่
ชนัทีส่ดุในโลก สรา้งปีที ่3 กอ่นครสิตกาล จุคนไดถ้งึ 
10,000 คน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ  ึ(Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสนิคา้ที่ส าคัญของพ่อคา้วานิชจากยุโรปและแอฟรกิาใต ้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient City)  เมืองโบราณทีม่ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่าง
ดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษ

ที่ 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราช
ภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ข ึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าทา่นเดนิ
บนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่า

จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม 
หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ Roman Bath ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ 

หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกส ิง่ทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิ
ทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมอืปราณีต  
 

จากนัน้ไปชมโรงงานผลติเครือ่งหนงั  ตรุกเีป็นประเทศที่
สง่ออกหนังวัตถุดบิใหก้ับแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยุโรปอีก

ดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั น าทา่น
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง
ประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง ค าว่าปามุคคาเล่ในภาษาตุรกีแปลว่า ปราสาทปุย
ฝ้าย เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวที่เก ิดจากธารน ้ าใตด้ ินที่มี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งมีแร่หินปูน
แคลเซยีมออกไซด ์ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลง
มาจากภเูขา เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาตอิันสวยงามและ

แปลกตาโดนเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  
 

พักที ่NINOVA THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

  

วนัที ่4 เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเฮยีราโพลีส (Hierapolis) ตามต านานกล่าวว่าสรา้งขึน้ในราว 190  ปีก่อน
ครสิตกาล ใกล ้ๆ  กับธารน ้าแร่รอ้น ตน้ธารแห่งปามุคคาเล (ใน

ปัจจุบัน) เฮยีราโพลสิเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์ศนูยก์ลางทางศาสนา 
ปัจจุบันนี้แมจ้ะเหลอืเพียงซาก แต่ยังคงมีเสน่ห ์และเดนิทางสู ่

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีจุดเด่นที่หนา้ผาสีขาว
ขุ่นหนา้ตาเหมือนธารน ้าแข็งขัน้บันได เกดิจากน ้าแร่รอ้นที่มี
สว่นผสมของแคลเซยีมออกไซดผ์ุดข ึน้จากใตด้นิ ตกตะกอน

เป็นหนิปูนห่มเนินเขาทัง้ลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชัน้หนิ
ลดหลั่นเหมือนระเบียงหมิะ งดงามจนไดร้ับการประกาศให ้
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาตใินปีค.ศ. 1988 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทาง
ประมาณ 400 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.50
ชัว่โมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจคู ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญั
ของภมูภิาคแถบนี้ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาค
ตอนกลางของตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลบักบัภเูขา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
จาก นั้นน าท่ านสู่  พิพิธภ ัณ ฑ์เมฟลาน่า  (Mevlana 
Museum)  ซ ึง่ก่อตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจ
ลาเลดดนิ รูบี ซ ึง่เชือ่กันว่าชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนา
อสิลาม หรือเรยีกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิต์

ใหเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชใน
ศาสนาอสิลามท าสมาธโิดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟัง
เสยีงขลุ่ยสว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจ

ลาลุคดนิ รูมีอ่าจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสลุตา่น
อาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม

สีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิมและยังเป็น
สสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8)  
 

          พักที ่OZKAYMAK PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
  

วนัที ่5 คปัปาโดเกยี – คาราวานซาไร – นครใตด้นิคารต์คั – หมูบ่า้นอวานอส - ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

น าท่ าน เดินสู่  เมือ งค ัปปาโด เกีย  (Cappadocia) 
ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.45 ชั่วโมง หนึ ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยองค์การ
ยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1985 ภาพแปลกตาน่าพศิวงทุกภาพที่
ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื่อว่านี่คือฝีมือของธรรมชาติ
ลว้นๆ ภายหลังทีภู่เขาไฟระเบดิข ึน้เมือ่ราวๆ 2 ลา้นปีทีผ่่าน

มา ก็มีลาวาและเถา้ถา่นพวยพุ่งออกมาเป็นจ านวนมาก พอ
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เย็นตัวลงก็กลบแผ่นดนิเดมิหนาขึน้ร่วม 150 เมตร กลายเป็นชัน้ดนิใหม่ กว่าจะเป็นริว้คลื่น หนิเป็นลอน

สวยงาม หนิเป็นแทง่ ปลอ่งไฟ กรวย หนิรูปเห็ด รูปเจดยี ์ก็ตอ้งถกูทัง้กัดกร่อนจากลม ฝน หมิะ และสายน ้า
มานับลา้นปี ซึง่ท่านจะเริม่มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมื่อเร ิม่เขา้สูค่ัปปาโดเกยี แวะถ่ายรูป คาราวานซา
ไร (Caravansarai)  จุดพักขบวนสนิคา้โบราณในสมัยจักรวรรดอิอตโตมันในอดตี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ นครใตด้นิคารต์คั (Cardak Underground City)  ซึง่เกดิจากการขดุ
เจาะพืน้ดนิในยามสงครามในอดตี เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบทัง้หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งน ้า หอ้งอาหาร ฯลฯ 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
เครื่องปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น ้าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าตะกอนแดง 

ชาวบา้นเลยน าด ินจากแม่น ้ ามาปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์และเครื่องใช ้ท่านสามารถชมการสาธิตการท า
เครือ่งปั้นดนิเผาแบบดัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยีไดท้ีน่ี่ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11)  
จากนัน้ชม การแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) 
ระบ าหนา้ทอ้งเป็นความบันเทงิเรงิใจทีต่กทอดมาตัง้แต่
ยุคโบราณหลายพันปี เป็นการเตน้ที่โยกยา้ยเรือนกาย 
เอว สะโพก และบังคบักลา้มเนื้อหนา้ทอ้งอย่างพลิว้ไหว 

ดว้ยชุดสุดหวาบหวิว นักเตน้ก็มีความช านาญและ
ประสบการณ์อย่างมาก ถอืเป็นศาสตรแ์ละศลิปะอย่างหนึง่ของ

พวกอาหรับและประเทศในแถบเมดเิตอรเ์รเนียน 
 

พักที ่AVRASYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่6 
ขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืง

เกอเรเม ่– เมอืงองัการา่ 

 
โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 
ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย มคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ประมาณ USD 230 ต่อ       

ทา่น (กรณุาเช็คราคาอกีคร ัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นช าระเงนิ) เวลาประมาณ 05.00 น. เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทบอลลูน
จะมารับท่านที่บรเิวณล็อบบี้ของโรงแรม ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่
บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง โดยบรษิทับอลลูนจะมที าประกนัภยัใหท้่าน แตบ่รษิทัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่

ครอบคลมุกรณีขึน้บอลลนู 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ (Goreme 
Open Air Museum) ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต์
ทีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกราน

จากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถา่ยรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืน
ของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสน

สถานตา่งๆ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory)  ชมวธิีการทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคา้ที่มี
ชือ่เสยีงของประเทศตุรกี ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่

เมอืงองัการา่ (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง เป็นเมือง
หลวงของประเทศตุรก ีตัง้อยู่บนฝ่ังทวีปเอเชยี ชาวตุรกจีะเรียกดนิแดนฝ่ังเอเชยีว่าอนาโตเลยี และอังการ่า
เป็นเมอืงใหญ่อันดบัสองรองจากอสีตนับูล 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14)  
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พักที ่TURIST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
 
 
 
 

วนัที ่7 กรงุอสีตนับลู – สเุหรา่สนี า้เงนิ – ตลาดสไปซ ์– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (15) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ กรุงอสีตนับูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง มหานครสองทวีป เมืองส าคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีต านานการสรา้งเมือง

มาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) ผูน้ าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของเทพ
พยากรณ์ที่วหิารเดลฟีในกรีซ ตดิกับช่องแคบบอสปอรัส เดมิชือ่ว่า ไบเซนทอิุม (Byzantium) มีถงึสมัย
จักรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชยัภมูอิันเหมาะสมเพือ่สรา้งกรุงโรมใหม่ทรงเลอืกเมอืงนี้ มกีาร

ก่อก าแพงเมืองลอ้มรอบภูเขา 7 ลูกใหเ้หมือนกับกรุงโรม สถาปนาเมืองนี้ใหม่ข ึน้ว่า คอนสแตนตโินเปิล 
(Constantinople) เมือ่วันที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ.779 มปีระชากรมากเกอืบ 1 ลา้นคน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 
 น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นอะหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงคจ์ะสรา้ง

มัสยดิของจักรวรรดไิบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสเุหร่านี้สรา้งใกลก้บัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แตอ่ยา่งไรก็ตามโบสถ์

เซนตโ์ซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในตรุก ี
จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสสีนั ตลาดนี้จะขายเครื่องเทศเป็น
หลกั นอกจากนัน้ก็มสีนิคา้อืน่  ๆและราคาดเูหมอืนจะย่อมเยาว ์นอกจากเครือ่งเทศแลว้ ก็ยังจะม ีเซรามกิ จาน ชาม 
ถว้ยชา แจกนั โถ เครือ่งดนตรพีืน้เมอืง โคมไฟ เครือ่งดดูบารากู ่ทองค า เครือ่งเงนิ เครือ่งประดบัตา่งๆ ของที่
ระลกึพวกพวงกุญแจ กระเบื้องเพนทต์ดิผนัง ของกนิเล่นอย่างชา กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมีย พติาชโิอ ขนม

หวานตุรกีอย่างเตอร์กสิดีไลท์ ตาปีศาจ เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ น าท่าน ล่อ ง เ ร ือช ่อ ง แคบบอสฟอ ร สั 
(Bosphorus Cruise)  เพล ิด เพล ินกับท ิวทัศน์สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ังยุโรป- ผ่านพระราชวังโดล
บามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกี้อันเลศิหรู ตรงกันขา้มฝ่ังเอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟต ิ

อาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมฤ้ดูรอ้น และสถานทตูตา่งชาตใินยุคออตโตมัน ผ่านไปใตส้ะพาน
บอสฟอรัสฝ่ังยุโรปเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่สีสีนั ทัง้หอศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดบั จากนัน้เรอืจะลอ่งสูย่่านชาน

เมอืงทีส่งบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมื่อเรือลอดใตส้ะพานลอดชอ่งแคบแห่งทีส่อง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึใน
ตวัเมอืงจะแผ่วลง เหลอืแต่เสยีงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรอืบรรทุกน ้ามันของ
รัสเซยีและโรมาเนียทีแ่ล่นเขา้ออกชอ่งแคบบอสฟอรัสและดารด์ะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีร่ัสเซยีถือเอา

ช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลังบา้นของตน  
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เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (17)  

พักที ่RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเทา่ 
           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่8 
มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย  - อา่งเก็บน า้ใตด้นิ – พระราชวงัทอปกาปี – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 

ทา่อากาศยานอตาเตริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (18) 

น าท่านชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางทีส่รา้งมายาวนาน
เกอืบ 1,500 ปี จักรพรรดจิัสตเินียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาใหส้องสถาปนิกแห่งยุคท า

การบูรณะโบสถห์ลังเก่า โดยออกแบบและปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่อลงัการอย่างทีไ่ม่เคยมีใครท ามากอ่นในโลก 
งบประมาณไม่อัน้ เซนต์โซเฟียด ารงสถานะเป็นโบสถค์รสิตม์ากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถงึจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนตโินเปิลถูกตีแตกโดยสลุต่านเมห์เมตที ่2 และยดึเมืองหลวงแห่งไบ

แซนไทน์ได ้ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื่อท าการละหมาด พรอ้มทัง้บัญชาใหเ้ปลี่ยนสถานะจากโบสถ์
ครสิตเ์ป็นมัดยดิของชาวมุสลมิ โดยใหฉ้าบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหห้มด จากนัน้น าท่านชม 

อา่งเก็บน า้ใตด้นิ (Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในอีสตันบูล สามารถ
เก็บน ้าไดถ้งึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่6 ภายในอุโมงคม์ีเสากรีกตน้สงู
ใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถว  จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) สรา้งโดยสลุตา่น
เมหเ์มดที ่2 หลงัจากพชิติกรุงคอนสแตนตโินเปิลไดใ้นปี 1996 ทรงตัดสนิใจสรา้งพระราชวังบนเนนิเขาลูก
ที ่3 ใน 7เนินของเมืองนี้ ทรงประทับเพียงไม่นาน ก็ยา้ยไปสรา้งใหม่บนเดนิเขาลูกที่ 1 โดยสรา้งก าแพง

ขนาดใหญ่ตามแนวชายทะเลนับตัง้แต่ทะเลมารม์าราเรือ่ยไปจนถงึโกลเดนฮอรน์ เพื่อเป็นป้อมปราการกัน
ขา้ศกึจากทะเล ตามแนวก าแพงมปีระตมูป้ีอมปืนอยูเ่ป็นทีต่ัง้ของปืนใหญ่ 2 กระบอก ทีเ่ตรยีมพรอ้มจะยงิเรอื
ทกุล าทีเ่ขา้มารุกล ้าในรัศม ีเรียกว่าประตูปืนใหญ่ ในภาษาเตริก์เรยีกว่า ทอปกาปี (Topkapi) แปลว่าประตู

ปืนใหญ่ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19) 
น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุ เมซดิ 
(Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกบั

ตะวันตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรป 
จุดเดน่ของวังแห่งนีค้อืมกีารประดบัตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอร ์ พรม โคมไฟ 
เครือ่งแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถา่ยตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 
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20.10 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TK64 สายการบิน Turkish Airlines บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

หมายเหต ุ: ต ัง้แตก่รุป๊วนัที ่30 ตลุาคมเป็นตน้ไป ไฟลท ์TK 65 จะเปลีย่นเป็นตารางฤดหูนาว  

โดยออกเวลา 20.50 น. – 09.45 น.  
 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ 

 
09.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

หมายเหต ุ:  

รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ  

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

• คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

• คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

• คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 
• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ในการบรกิาร) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PAGE 11 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  FANTASTIC IN TURKEY 9D6N DEC18-TK-W32 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
• ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

• กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 

• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

• ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง

คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัทา่นเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้  เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ปลายทาง อันเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ เนือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ 
 


