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บนิตรงสูก่รงุอสีตนับลู มบีนิภายใน 1 เทีย่ว 

เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน 4 ดาว  

 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี สามารถซือ้ทวัรเ์สรมิข ึน้บอลลนูเพือ่ชมทศันยีภาพทีส่วยงาม  

 ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล ่หรอื ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงทีม่นี า้พรุอ้นไหลทะลขุ ึน้มาจากใตด้นิ  
 ชมความยิง่ใหญข่อง มา้ไมจ้ าลอง แหง่เมอืงทรอย 

 ชมโชว ์ระบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืน้เมอืง  
 ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

 ชมสเุหรา่สนี า้เงนิ + วหิารเซนตโ์ซเฟีย + ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์ 

 พเิศษ!!! แถมฟร ีพวงกุญแจทีร่ะลกึ และชาแอปเป้ิลชือ่ดงั 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

20 – 28 กนัยายน 60 33,900.- 8,900.- 

27 กนัยายน – 05 ตุลาคม 60 34,900.- 8,900.- 

04 – 12 ตลุาคม 60 34,900.- 8,900.- 

 

 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ –อสิตนับลู (บนิตรง) 

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  
ของสายการบนิ Terkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง 

22.40 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK69 สายการบนิ 
Terkish Airlines บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 
อสิตนับลู – ไคเซอรร์ี ่– คปัปาโดเกยี – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่– หบุเขาเดฟเรน่ท ์– หบุเขา

พาซาแบค – โรงงานทอพรม – ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

 
05.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลังจากนัน้เปลีย่นเครือ่งบนิ 
06.40 น.        เดนิทางไปที่ ท่าอากาศยานไคเซอรรร์ี ่ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบนิที่ TK2010 สายการบนิ Terkish 

Airlines ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
คปัปาโดเกยี (Cappadocia) หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโกเมือ่ปีค.ศ. 1985 ภาพ
แปลกตาน่าพศิวงทุกภาพทีป่รากฏ ทา่นอาจแทบไม่เชือ่ว่านีค่อืฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ภายหลังทีภ่เูขาไฟ
ระเบดิขึน้เมือ่ราวๆ 2 ลา้นปีทีผ่า่นมา ก็มลีาวาและเถา้ถา่นพวยพุง่ออกมาเป็นจ านวนมาก พอเย็นตัวลงก็กลบ
แผน่ดนิเดมิหนาขึน้รว่ม 150 เมตร กลายเป็นชัน้ดนิใหม ่กวา่จะเป็นริว้คลืน่ หนิเป็นลอนสวยงาม หนิเป็นแท่ง 
ปลอ่งไฟ กรวย หนิรปูเห็ด รปูเจดยี ์ก็ตอ้งถกูทัง้กดักรอ่นจากลม ฝน หมิะ และสายน ้ามานับลา้นปี ซึง่ทา่นจะ
เริม่มองเห็นววิสองขา้งประปรายเมือ่เริม่เขา้สูค่ัปปาโดเกยี น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme น า
ท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ที่เป็นศูนยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ ้าเป็น
จ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต์
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อกีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถา่ยรปูตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้
ไปในหนิภเูขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
                        น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาเดฟเรน่ท ์(Devrent Valley)  ซึง่เป็นทีรู่จั้กกันว่าเป็นหุบเขาแห่งจนิตนาการ มี

ลักษณะเป็นเนนิเขาสลับกับหบุเขาโดยมหีนิรูปร่างประหลาดทีเ่กดิจากการกัดกร่อนของธรรมชาต ิมทีัง้หนิรูป
สัตวม์ากมาย ลองใชจ้นิตนาการของท่านมาสัมผัสดูดว้ยตาของตนเองไดท้ีน่ี่ และชมความสวยงามของ หุบ
เขาพาซาแบค (Pasabag Valley)  ท่านจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภเูขาหนิรูปกรวยมหีมวกวาง
อยูด่า้นบน ซึง่เปลกตาสวยงาม และอสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ ถงึเวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่โรง
งานท 

อพรม (Carpet Factory)  ชมวธิกีารทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศตุรก ีใหท้่านไดอ้สิระเลอืก
ซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  

 จากนัน้ชม การแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ระบ าหนา้ทอ้งเป็นความบันเทงิเรงิใจทีต่กทอดมา
ตัง้แต่ยคุโบราณหลายพันปี เป็นการเตน้ทีโ่ยกยา้ยเรอืนกาย เอว สะโพก และบังคับกลา้มเนือ้หนา้ทอ้งอยา่ง
พลิว้ไหว ดว้ยชดุสดุหวาบหววิ นักเตน้ก็มคีวามช านาญและประสบการณ์อยา่งมาก ถอืเป็นศาสตรแ์ละศลิปะอยา่ง
หนึง่ของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดเิตอรเ์รเนยีน 

 
          พักที ่Gold Yildirim Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
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วนัที ่3 
ขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ – นครใตด้นิคารต์คั – หบุเขา

นกพริาบ – หมูบ่า้นอวานอส – ปราสาทอชุซิาร ์

 
โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 
ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ประมาณ USD 
200 ต่อท่าน (กรุณาเช็คราคาอกีคร ัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก์่อนช าระเงนิ) เวลาประมาณ 05.00 น. 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทบอลลูนจะมารับท่านทีบ่รเิวณล็อบบีข้องโรงแรม ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยี
ในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง โดยบรษิทับอลลูนจะมที าประกนัภยั
ใหท้า่น แตบ่รษิทัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุกรณีขึน้บอลลนู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

สมควรแก่ เวลาน าท่ าน เดินทางสู่   นครใต้ด ินคาร์ต ัค 
(Cardak Underground City)  ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินในยามสงครามในอดีต เมืองใตด้ินแห่งนี้มีครบทั ้ง
หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งน ้า หอ้งอาหาร ฯลฯ น าท่านเดนิทางสู ่ 
หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)  ไดช้ื่อนี้มาจากบา้น
นกพิราบที่สลักเขา้ไปในหินตัง้แต่สมัยโบราณ นกชนิดนี้ท า
หนา้ที่เป็นผูส้่งสารที่ส าคัญส าหรับผูท้ี่เคยอาศัยอยู่ในแถบนี ้
และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านอวานอส (Avanos Village) ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
เครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามกิ อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น ้ าไหลผ่าน แต่เป็นแม่น ้าตะกอนแดง 
ชาวบา้นเลยน าดินจากแม่น ้ ามาปั้นใชเ้ป็นอุปกรณ์และเครื่องใช ้ท่านสามารถชมการสาธิตการท า
เครือ่งปั้นดนิเผาแบบดัง้เดมิของชาวคัปปาโดเกยีไดท้ีน่ี่ จากนั้นใหท้่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทอุชซิาร ์() 
ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูของเมอืงคัปปาโดเกยี ทา่นสามารถชมววิไดแ้บบพาโนรามา  
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  
 

          พักที ่Gold Yildirim Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่4 คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – คาราวานซาไร – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – ปามคุคาเล ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3
ชัว่โมง อดีตเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่
ส าคัญของภมูภิาคแถบนี ้ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทัศนยีภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของ
ภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลับกับ
ภเูขา น าทา่นชม คาราวานซาไร (Caravansarai)  จุดพักขบวนสนิคา้โบราณในสมยัจักรวรรดอิอตโตมัน
ในอดตี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
จาก นั้ น น าท่ าน สู่  พิพิ ธ ภ ัณ ฑ์ เมฟ ล าน่ า  (Mevlana 
Museum)  ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจ
ลาเลดดิน รูบี ซ ึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผูว้ ิเศษของศาสนา
อสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์ห ้
เปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนา
อสิลามท าสมาธโิดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย
สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมี่
อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์ค
บาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส 
ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิและยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตร ของเมฟลาน่า
ดว้ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทางประมาณ 400 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ค าว่าปามคุคาเล่ในภาษาตุรกแีปลว่า ปราสาทปยุฝ้าย เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวที่
เกดิจากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่มแีร่หนิปนูแคลเซยีมออกไซด ์ผสมอยูใ่น
ปรมิาณทีสู่งมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาตอิันสวยงามและแปลกตาโดนเด่น
เป็นเอกลักษณ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8)  
 

          พักที ่Ninova Thermal Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
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วนัที ่5 
เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– โรงงานผลติเครือ่ง

หนงั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮยีราโพลีส (Hierapolis) 
ตามต านานกล่าวว่าสรา้งขึน้ในราว 190  ปีก่อนครสิตกาล ใกล ้ๆ  
กบัธารน ้าแรร่อ้น ตน้ธารแหง่ปามคุคาเล (ในปัจจุบนั) เฮยีราโพ
ลสิเป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์ศูนยก์ลางทางศาสนา ปัจจุบันนี้แมจ้ะ
เหลอืเพียงซาก แต่ยังคงมเีสน่ห ์และเดนิทางสู่ ปราสาทปุย
ฝ้าย (Cotton Castle) มีจุดเด่นที่หนา้ผาสีขาวขุ่นหนา้ตา
เหมอืนธารน ้าแข็งขัน้บันได เกดิจากน ้าแร่รอ้นที่มสี่วนผสม
ของแคลเซียมออกไซด์ผุดขึน้จากใตด้ิน ตกตะกอนเป็น
หินปูนห่มเนินเขาทั ง้ล ูกมานับพันปีจนกลายเป็นชัน้หนิ
ลดหลั่นเหมอืนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดรั้บการประกาศให ้
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาตใินปีค.ศ. 1988 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
เดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ  ึ(Kusadasi) ระยะทางประมาณ 195 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสนิคา้ที่ส าคัญของพ่อคา้วานิชจากยุโรปและแอฟรกิาใต ้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient City)  เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่ง
ดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษ
ที่ 6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซยีและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราช
ภายหลังเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมนั น าทา่นเดนิ
บนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่
จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม 
หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ Roman Bath ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี้ 
หอ้งสมดุโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิ
ทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต จากนัน้เดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary)  ซึง่เชือ่กัน
วา่เป็นสถานทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู่กระทั่งสิน้พระชนม ์การคน้พบสถานที่แห่งนี้ค่อนขา้งปาฏหิารยิ์
ทีเดียว โดยเมือ่ช่วงประมาณปีค.ศ.1774-1824 แมช่ชีาวเยอรมันชือ่แอนน์ แคเทอรนี เอเมอรชิ เกดินมิติ
เห็นภาพบา้นพระแมม่าร ีจงึเขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตัวเอง นับ
จากนัน้หลายปีมกีารพยายามคน้หาบา้นแห่งนี้โดยอา้งองิตามค าบอกของเอเมอรชิ จนกระทั่งคน้พบในปีค.ศ.
1891 ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิเ์พื่อการสักการะของทั ้งชาวมุสลิมและครสิเตียน โดยวันที่ 15 
สงิหาคม ทุกปีจะมพีธิสีวดมนตเ์พือ่ระลกึถงึวันทีพ่ระเยซนู าพระแมม่ารขี ึน้สูส่วรรค ์ จากนัน้ไปชมโรงงานผลติ
เครือ่งหนงั  ตุรกเีป็นประเทศทีส่ง่ออกหนังวัตถุดบิใหก้ับแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยโุรปอกีดว้ย อสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (11)  
 

          พักที ่Royal Palace Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
 

 

วนัที ่6 เมอืงเพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง เพอรก์ามมั (Pergamon) ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง ศูนยก์ลางอารยธรรมเฮโลนิสตกิในแถบ
เมดเิตอรเ์รเนยีน ทัง้ดา้นวัฒนธรรม การคา้ขาย และการแพทย ์
ชม วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่เป็นทีข่นานนามถงึ
ประหนึง่ดั่งดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็นบรเิวณวหิาร
เทพเจา้ซสุ หรอืเซอสุ ปัจจบุนันีเ้หลอืแต่สว่นฐานเทา่นัน้ แทน่
บูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภัณฑ์เพอร์กามัมที่กรุง
เบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน วหิารทราจัน ทีเ่หลอืบรเิวณของซุม้
ประตเูอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอรก์ามัม โรงละครยคุโบราณที่
ชนัทีส่ดุในโลก สรา้งปีที ่3 กอ่นครสิตกาล จคุนไดถ้งึ 10,000 
คน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
เดนิทางไปยังจากนั้นเดินทางสู่ ชานคัคาเล (Canakkale)  
ระยะทางประมาณ 210 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.30 ชัว่โมง เมอืงศูนยก์ลางการคา้ และชุมทางการเดนิรถ ทัง้
ยังเป็นทีข่นถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยโุรป ในสมัยสงครามโลกครัง้
ที่ 1 ชานัคคาเลเป็นที่ตั ้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อฝ่าย
สมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืเขา้ไปยังชอ่งแคบดารด์ะเนลสเ์พือ่บบี
ใหตุ้ รกีถอนตัวออกจากสงคราม เมืองทรอย (Troy) ที่มี
ชือ่เสยีงมาแต่ในอดตี สรา้งขึน้เมือ่ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้น
สว่นใหญ่คดิว่าเป็นนยิายทีแ่ต่งขึน้และน ามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์
แต่ในศตวรรษที่ 19 ไดม้ีการขุดคน้และพบซากเมอืงโบราณที่
เป็นเมอืงทรอยในอดีตว่ามอียู่จรงิ ตัง้อยู่บนฝ่ังทะเลใกล ้ๆ  ปาก
ชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์ีแ่ยกยโุรปกบัเอเชยีออกจากกนั ตุรกจีงึได ้
สรา้งมา้ไมจ้ าลองเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต น าท่าน  ถ่ายรูปกบัม้า
ไม้ตามต านาน   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (14)  
 

          พักที ่Idakale Resort Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
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วนัที ่7 กรงุอสีตนับลู – สเุหรา่สนี า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (15) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 330 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง มหานครสองทวปี เมอืงส าคัญที่สุดของประเทศตุรก ีมตี านานการสรา้งเมอืง
มาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) ผูน้ าชาวเมการา (Megara) ตามค าแนะน าของเทพ
พยากรณ์ที่วหิารเดลฟีในกรซี ตดิกับช่องแคบบอสปอรัส เดมิชือ่ว่า ไบเซนทอิุม (Byzantium) มถีงึสมัย
จักรพรรดคิอนสแตนตนิมหาราช ทรงแสวงหาชยัภมูอินัเหมาะสมเพือ่สรา้งกรงุโรมใหมท่รงเลอืกเมอืงนี ้มกีาร
ก่อก าแพงเมอืงลอ้มรอบภูเขา 7 ลูกใหเ้หมอืนกับกรุงโรม สถาปนาเมอืงนี้ใหม่ขึน้ว่า คอนสแตนตโินเปิล 
(Constantinople) เมือ่วันที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ.779 มปีระชากรมากเกอืบ 1 ลา้นคน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 
        น าท่านชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึน้ในสมัย

สุลต่านอะห์เมตที่  1 ซึ่งมีพระประสงค์จะสรา้งมัสยิดของ
จักรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหรา่นี้สรา้งใกลก้บัโบสถเ์ซนต์
โซเฟีย แต่อย่างไรก็ตามโบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังเป็นโบสถท์ี่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในตุ รกี จากนั้นน าท่ านชม ฮิปโปโดรม 
(Hippodrome) หรอืจตัุรสัสุลต่านอาหเ์มต  สรา้งในสมัย
จักรพรรดเิซปตมิอิุส เซเวรุส ฮปิโปโดรมมบีทบาทมากมาย
ในหนา้ประวัติศาสตร์ ธีโอโดรา ชายาของจักรพรรดิจัสติเนียน 
ปรากฏตัวขึน้ครัง้แรกทีฮ่ปิโปโดรมในฐานะนางระบ าและเป็นทีต่อ้ง
พระทัยของจักรพรรดใินทันที และที่นี่ก็เป็นฉากในเหตุการณ์การ
จลาจลเพือ่ชยัชนะของกลุ่มศาสนาสฟ้ีาและสเีขยีวทีลุ่กลามเป็นสงครามกลางเมอืง จุดเด่นทีเ่หลอืรอดมาถงึ
ทกุวันนีค้อื โอบลีสิกฟ์าโรหธ์ุตโมส เสางู และเสาคอลัมนค์อนสแตนตนิที ่7 แตแ่ผน่ทองส ารดิทีหุ่ม้เสาเหลา่นีอ้ยู่
ถูกขนไปยังเวนสิ หลังการเขา้ปลน้สะดมของละตนิในปีค.ศ.1203 มา้ทองค า 4 ตัวเหนือประตูใหญ่วหิารเซนต์มารค์
ในเวนสิก็น าไปจากที่นี่ ล่องเร ือช่องแคบบอสฟอรสั  (Bosphorus Cruise)  เพลิด เพลินกับ
ทิวทัศน์สวยงามสองฝ่ัง ฝ่ังยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชรีาอาน โรงแรมเคมปินสกีอ้ัน
เลศิหรู ตรงกันขา้มฝ่ังเอเชยีจะเป็นย่านเรียกว่า เฟต ิอาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรยีงรายไปดว้ยเรอืนไมฤ้ดรูอ้น 
และสถานทูตต่างชาตใินยคุออตโตมัน ผ่านไปใตส้ะพานบอสฟอรัสฝ่ังยโุรปเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่สีสีัน ทัง้
หอศลิป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดับ จากนัน้เรอืจะล่องสูย่า่นชานเมอืงทีส่งบและมเีสน่หแ์บบโบราณ เมือ่เรอืลอดใต ้
สะพานลอดชอ่งแคบแห่งทีส่อง-สะพานฟาตหิ ์เสยีงอกึทกึในตัวเมอืงจะแผ่วลง เหลอืแต่เสยีงหวูดเรือประมง
เล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรอืบรรทุกน ้ามันของรัสเซยีและโรมาเนียที่แล่นเขา้ออกชอ่งแคบบอส
ฟอรัสและดารด์ะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีทีรั่สเซยีถือเอาช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลัง
บา้นของตน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสสีัน ตลาดนี้จะขาย
เครือ่งเทศเป็นหลกั นอกจากนัน้ก็มสีนิคา้อืน่  ๆและราคาดเูหมอืนจะยอ่มเยาว ์นอกจากเครือ่งเทศแลว้ ก็ยงัจะม ีเซรา
มิก จาน ชาม ถว้ยชา แจกัน โถ เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่ ทองค า เครื่องเงิน 
เครือ่งประดับตา่งๆ ของทีร่ะลกึพวกพวงกญุแจ กระเบือ้งเพนทต์ดิผนัง ของกนิเล่นอยา่งชา กาแฟ ถั่วแมคคา
ดาเมยี พติาชโิอ ขนมหวานตรุกอียา่งเตอรก์สิดไีลท ์ตาปีศาจ เครือ่งรางสดุฮติ ฯลฯ 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (17)  

พักที ่Ramada Encore Bayrampasa Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่8 
มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย  - อา่งเก็บน า้ใตด้นิ – พระราชวงัทอปกาปี – พระรางวลัโดลมาบาหเ์ช  

ทา่อากาศยานอตาเตริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (18) 

น าท่านชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางทีส่รา้งมายาวนาน
เกอืบ 1,500 ปี จักรพรรดจิัสตเินยีน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาใหส้องสถาปนิกแห่งยุคท า
การบูรณะโบสถ์หลังเก่า โดยออกแบบและปรับปรงุใหย้ิง่ใหญ่อลังการอยา่งทีไ่มเ่คยมใีครท ามากอ่นในโลก 
งบประมาณไม่อัน้ เซนต์โซเฟียด ารงสถานะเป็นโบสถ์ครสิต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถงึจุดเปลี่ยนเมือ่ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกโดย
สุลต่านเมห์เมตที่ 2 และยดึเมอืงหลวงแห่งไบแซนไทน์ได ้ก็ทรง
เสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื่อท าการละหมาด พรอ้มทัง้บัญชาให ้
เปลีย่นสถานะจากโบสถค์รสิตเ์ป็นมัดยดิของชาวมุสลมิ โดยให ้
ฉาบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหห้มด จากนัน้น าท่าน
ชม อา่งเก็บน า้ใตด้นิ (Underground Cistern) ซึง่เป็น

อุโมงคเ์ก็บน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอสีตันบูล 
ส า ม า รถ เก ็บ น ้ า ไ ด ถ้ งึ  8 8 ,0 0 0 
ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้ต่สมัยครสิต์
ศวรรษที ่6 ภายในอุโมงคม์เีสากรกีตน้สูงใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถว พระราชวงั
ทอปกาปี (Topkapi Palace) สรา้งโดยสุลต่านเมหเ์มดที ่2 หลังจากพชิติกรุง
คอนสแตนตโินเปิลไดใ้นปี 1996 ทรงตัดสนิใจสรา้งพระราชวังบนเนนิเขาลูกที ่3 
ใน 7เนนิของเมอืงนี ้ทรงประทับเพยีงไมน่าน ก็ยา้ยไปสรา้งใหมบ่นเดนิเขาลกูที ่1 
โดยสรา้งก าแพงขนาดใหญ่ตามแนวชายทะเลนับตัง้แต่ทะเลมารม์าราเรื่อยไป
จนถงึโกลเดนฮอรน์ เพื่อเป็นป้อมปราการกันขา้ศกึจากทะเล ตามแนวก าแพงมี
ประตมูป้ีอมปืนอยูเ่ป็นทีต่ัง้ของปืนใหญ ่2 กระบอก ทีเ่ตรยีมพรอ้มจะยงิเรอืทกุล าที่

เขา้มารกุล ้าในรัศม ีเรยีกวา่ประตูปืนใหญ ่ในภาษาเตริก์เรยีกวา่ ทอปกาปี (Topkapi) แปลวา่ประตปืูนใหญ ่
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19) 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) 
สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุ เมซดิ (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 
30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกบัตะวันตก ตัว
อาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอส
ฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป จดุเดน่ของวังแหง่นีค้อืมกีารประดับตกแตง่ดว้ย
ความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยี
ระใน และรปูเขยีน รปูถา่ยตา่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก 
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อ
เตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

20.10 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ TK64 สายการบนิ Terkish Airlines บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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วนัที ่9 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

 
09.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ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 านวนดังกลา่ว 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 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 
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 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้  เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ปลายทาง อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


