
 

 

 

 

บินตรงสูก่รุงอสีตนับูล พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4-5 ดาว 
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน 4-5 ดาว  

 ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี สามารถซื้อทวัรเ์สรมิ ข้ึนบอลลูน เพือ่ชมทศันียภาพที่สวยงาม  

 ชมความสวยงามของ ปามคุคาเล ่หรอื ปราสาทปยุฝ้าย เมืองที่มีน ้ าพรุอ้นไหลทะลข้ึุนมาจากใตดิ้น  

 ชมความยิ่งใหญ่ของ มา้ไมจ้ าลอง แห่งเมืองทรอย 

 ชมโชว ์ระบ าหนา้ทอ้ง สไตลพ์ื้นเมือง  

 ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

 ชมพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช + วหิารเซนตโ์ซเฟีย + ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์ 

 พเิศษ!!! แถมฟร ีพวงกญุแจที่ระลกึ และชาแอปเป้ิลช่ือดงั 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มรีาคาเด็ก:: 

14 – 22 พฤษภาคม 2561 32,900 8,900 

23 – 31 พฤษภาคม 2561 *วนัวสิาขบูชา 35,900 8,900 

02 – 10 มถินุายน 2561  33,900 8,900 

10 – 18 มถินุายน 2561 33,900 8,900 

18 – 26 มถินุายน 2561  33,900 8,900 

05 – 13 กรกฎาคม 2561 33,900 8,900 

08 – 16 กรกฎาคม 2561 33,900 8,900 

15 – 23 กรกฎาคม 2561 33,900 8,900 

20 – 28 กรกฎาคม 2561 *วนัอาสาฬหบูชา 35,900 8,900 

ราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 

รายละเอยีดเที่ยวบนิ  

ก าหนดวนัเดินทาง เที่ยวบนิไป เที่ยวบนิกลบั 

14 – 22 พฤษภาคม 2561 
TK 69 14 MAY BKK-IST 

23.00-05.20 

TK 68 22 MAY IST-BKK 01.25-

15.00 

23 – 31 พฤษภาคม 2561 
TK 69 23 MAY BKK-IST 

23.00-05.20 

TK 64 30 MAY IST-BKK 20.10-

09.40 

02 – 10 มถินุายน 2561 
TK 65 02 JUN BKK-IST 

21.45-04.00 

TK 64 09 JUN IST-BKK 20.10-

09.40 

10 – 18 มถินุายน 2561 TK 65 10 JUN BKK-IST TK 64 17 JUN IST-BKK 20.10-



 

 

21.45-04.00 09.40 

18 – 26 มถินุายน 2561 
TK 65 18 JUN BKK-IST 

21.45-04.00 

TK 64 25 JUN IST-BKK 20.10-

09.40 

05 – 13 กรกฎาคม 2561 
TK 65 05 JUL BKK-IST 21.45-

04.00 

TK 64 12 JUL IST-BKK 20.10-

09.40 

08 – 16 กรกฎาคม 2561 
TK 69 08 JUL BKK-IST 23.00-

05.20 

TK 68 16 JUL IST-BKK 01.25-

15.00 

15 – 23 กรกฎาคม 2561 
TK 65 15 JUL BKK-IST 21.45-

04.00 

TK 64 22 JUL IST-BKK 20.10-

09.40 

20 – 28 กรกฎาคม 2561 
TK 69 20 JUL BKK-IST 23.00-

25.20 

TK 68 28 JUL IST-BKK 01.25-

15.00 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – อสิตนับูล (บินตรง) 

 

*ส าหรบักรุป๊วนัที ่2-10 ม.ิย. / 10-18 ม.ิย. / 18-26 ม.ิย. / 5-13 ก.ค. / 15-23 ก.ค. เทีย่วบนิ TK65 21.45 – 

04.00 น.* 

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

ของสายการบนิ Turkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระและบตัรขึ้นเครื่อง 

21.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมอืงอิสตนับูล ประเทศตรุกี โดยเที่ยวบนิที่ TK 65 สาย

การบนิ Turkish Airlines บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 

*ส าหรบักรุป๊วนัที ่14-22 พ.ค. / 23-31 พ.ค. / 8-16 ก.ค. / 20-28 ก.ค. เทีย่วบนิ TK69 23.00 – 05.20* 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  



 

 

ของสายการบนิ Turkish Airlines (TK) พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระและบตัรขึ้นเครื่อง 

23.00 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมอืงอิสตนับูล ประเทศตรุกี โดยเที่ยวบนิที่ TK 69 สาย

การบนิ Turkish Airlines บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 2 อสิตนับูล – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย – เมืองไอยว์าลกิ 

 

*ส าหรบักรุป๊วนัที ่2-10 ม.ิย. / 10-18 ม.ิย. / 18-26 ม.ิย. / 5-13 ก.ค. / 15-23 ก.ค. เทีย่วบนิ TK65 21.45 – 

04.00 น.* 

04.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุกี ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ  

*ส าหรบักรุป๊วนัที ่14-22 พ.ค. / 23-31 พ.ค. / 8-16 ก.ค. / 20-28 ก.ค. เทีย่วบนิ TK69 23.00 – 05.20* 

04.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเติรก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุกี ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ  

จากนัน้เดนิทางสู่ ชานคัคาเล ่(Canakkale)  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง (แจก Breakfast Box 

บนรถ) เมอืงชานคัคาเลเ่ป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ และชมุทางการเดนิรถ ท ัง้ยงัเป็นทีข่นถ่ายสนิคา้จาก

เอเชยีสู่ยุโรป ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 ชานคัคาเลเป็นทีต่ ัง้ของสมรภมูริบกลัลโิปล ีเมือ่ฝ่าย

สมัพนัธมติรตอ้งการรุกคืบเขา้ไปยงัช่องแคบดารด์ะเนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตวัออกจากสงคราม  



 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงทรอย (Troy)  ทีม่ชีื่อเสยีงมาแต่ในอดตี สรา้งขึ้น

เมือ่ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดตีผูค้นส่วนใหญ่คิดว่าเป็นนิยายทีแ่ต่งขึ้นและ

น ามาสรา้งเป็นภาพยนตร ์แต่ในศตวรรษที ่19 ไดม้กีารขดุคน้และพบซาก

เมอืงโบราณทีเ่ป็นเมอืงทรอยในอดตีว่ามอียู่จริง ต ัง้อยู่บนฝัง่ทะเลใกล ้ๆ  

ปากช่องแคบดารด์ะเนลสท์ีแ่ยกยุโรปกบัเอเชยีออกจากกนั ตรุกจีงึไดส้รา้งมา้ไมจ้ าลองเพือ่ดงึดูด

นกัท่องเทีย่วจากท ัว่โลกที่หลงไหลในมหากาพยอ์เีลยีต น าท่าน ถ่ายรูปกบัมา้ไมต้ามต านาน จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงไอยว์าลกิ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

         

   พกัที ่HALIC PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษิทัจะส่งให ้5-7 วนัก่อน

เดนิทาง  

 

วนัที่ 3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิ้ลคาร)์ – เมืองโบราณเอเฟซสุ – เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืง เพอรก์ามมั (Pergamon) 

ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง ศูนยก์ลางอารยธรรมเฮโลนิสตกิใน

แถบเมดเิตอรเ์รเนียน ท ัง้ดา้นวฒันธรรม การคา้ขาย 

และการแพทย ์นัง่เคเบิ้ลคาร ์ชม วหิารอะโครโปลสิ 

(Acropolis)  ซึง่เป็นทีข่นานนามวา่ประหนึ่งด ัง่

ดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดา้นในจะเป็นบรเิวณวหิารเทพเจา้ซุส หรอืเซอสุ ปจัจบุนัน้ีเหลอืแต่ส่วนฐาน

เท่านัน้ แท่นบูชาถกูน าไปเก็บรกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์พอรก์ามมัที่กรุงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั 



 

 

วหิารทราจนั ทีเ่หลอืบรเิวณของซุม้ประตูเอาไวใ้ห ้และโรงละครเพอรก์ามมั โรงละครยุคโบราณทีช่นั

ทีสุ่ดในโลก สรา้งปีที ่3 ก่อนครสิตกาล จคุนไดถ้งึ 10,000 คน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางสู่ เมอืงคซูาดาซ ึ(Kusadasi) ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ช ัว่โมง เมอืงท่าในอดตี เป็นจดุส่งถ่ายสนิคา้ทีส่  าคญัของพอ่คา้วานิชจากยุโรปและแอฟริกาใต ้น าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอเฟซุส (Ephesus Ancient 

City)  เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี

เมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึ่ง

อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง  ซึ่งรุ่ ง เรืองขึ้ นใน

ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึด

ครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัริยอ์เลก็ซานเดอรม์หา

ราชภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั 

น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมยั  

2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจผูุช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้านได ้

จนถงึปจัจบุนันี้  น าท่านชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ Roman Bath ที่ยงัคงเหลอืร่องรอยของ

หอ้งอบไอน า้ใหเ้หน็อยู่จนถงึทกุวนัน้ี หอ้งสมดุโบราณที่มวีธิีการเก็บรกัษาหนงัสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุก

สิง่ทกุอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมอืปราณีต  

จากนัน้ไปชมโรงงานผลติเครือ่งหนงั  ตุรกีเป็นประเทศที่ส่งออกหนงัวตัถดุบิใหก้บัแบรนดไ์ฮเอนด์

ทางฝัง่ยุโรปอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามคุคาเล ่

(Pamukkale) ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง ค าว่าปามคุ

คาเล่ในภาษาตุรกีแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน า้ตกหนิปูนสีขาวที่เกิดจากธารน า้ใตด้นิที่มอีุณหภูมิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่มแีร่หนิปูนแคลเซยีมออกไซด ์ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลง

มาจากภเูขา เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาตอินัสวยงามและแปลกตาโดนเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  



 

 

 

พกัที ่NINOVA THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษ ัทจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อน

เดนิทาง 

วนัที่ 4 เมืองโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองคอนย่า – พพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส (Hierapolis) 

ตามต านานกลา่วว่าสรา้งขึ้นในราว 190  ปีก่อนคริสตกาล 

ใกล ้ๆ  ก ับธารน ้าแร่รอ้น ตน้ธารแห่งปามุคคาเล (ใน

ปจัจุบนั) เฮียราโพลสิเป็นเมอืงศกัดิ์สทิธิ์ ศูนยก์ลางทาง

ศาสนา ปจัจุบนันี้แมจ้ะเหลอืเพยีงซาก แต่ยงัคงมเีสน่ห ์

และเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มจีดุเด่นที่หนา้ผาสขีาวขุ่นหนา้ตาเหมอืนธารน า้แขง็

ข ัน้บนัได เกิดจากน า้แร่รอ้นที่มีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซดผ์ุดขึ้นจากใตด้ิน ตกตะกอนเป็น

หนิปูนห่มเนินเขาท ัง้ลูกมานบัพนัปีจนกลายเป็นช ัน้หนิลดหล ัน่เหมอืนระเบยีงหมิะ งดงามจนไดร้บั

การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและชาตใินปีค.ศ. 1988 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (Konya) ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

4.50ช ัว่โมง อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมท ัง้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางทีส่  าคญัของภมูภิาคแถบนี้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาติ

ตลอดสองฝัง่ทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันียภาพที่

สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภเูขา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนั้นน าท่ าน สู่ พิพิธภ ัณฑ ์เมฟลาน่า (Mevlana 

Museum)  ซึง่ก่อต ัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า 

เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกนัว่าชายคนนี้ เป็นผูว้ิเศษของ



 

 

ศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทีน่บัถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานบัถอืศาสนาอสิลาม 

เดมิเป็นสถานที่นกับวชในศาสนาอสิลามท าสมาธิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟงัเสยีงขลุย่ส่วน

หนึ่งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รูมีอ่าจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านกัแห่ง

สุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาทภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝา

ผนงัแบบมสุลมิและยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศิษย ์บดิา และบตุร ของเมฟลาน่าดว้ย  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8)  

 

          พกัที ่OZKAYMAK PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษิทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อน

เดนิทาง 

  

วนัที่ 5 คปัปาโดเกยี – คาราวานซาไร – นครใตด้ินคารต์คั – หมู่บา้นอวานอส - ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ช ัว่โมง หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1985 ภาพ

แปลกตาน่าพศิวงทุกภาพที่ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื่อว่านี่คือฝีมอืของธรรมชาติลว้นๆ ภายหลงัที่

ภเูขาไฟระเบดิขึ้นเมือ่ราวๆ 2 ลา้นปีทีผ่่านมา ก็มลีาวาและเถา้ถ่านพวยพุง่ออกมาเป็นจ านวนมาก พอ

เยน็ตวัลงก็กลบแผ่นดนิเดมิหนาขึ้นร่วม 150 เมตร กลายเป็นช ัน้ดนิใหม ่กวา่จะเป็นริ้วคลืน่ หนิเป็น

ลอนสวยงาม หนิเป็นแท่ง ปล่องไฟ กรวย หนิรูปเห็ด รูปเจดีย ์ก็ตอ้งถูกท ัง้กดักร่อนจากลม ฝน 

หมิะ และสายน า้มานบัลา้นปี ซึ่งท่านจะเริ่มมองเห็นววิสองขา้งประปรายเมื่อเริ่มเขา้สู่คปัปาโดเกีย  

แวะถ่ายรูป คาราวานซาไร (Caravansarai)  จดุพกัขบวนสนิคา้โบราณในสมยัจกัรวรรดอิอตโตมนั

ในอดตี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 



 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่  นครใตดิ้นคารต์คั (Cardak Underground City)  ซึ่งเกิดจาก

การขุดเจาะพื้นดินในยามสงครามในอดีต เมอืงใตด้ินแห่งนี้มีครบท ัง้หอ้งนอน หอ้งครวั หอ้งน า้ 

หอ้งอาหาร ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอวานอส (Avanos Village) ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่มชีื่อเสยีงเกี่ยวกบั

เครื่องปัน้ดนิเผา และงานเซรามกิ อวานอสเป็นเมอืงเลก็ๆที่มแีม่น า้ไหลผ่าน แต่เป็นแม่น า้ตะกอน

แดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแมน่ า้มาปัน้ใชเ้ป็นอุปกรณ์และเครื่องใช ้ท่านสามารถชมการสาธิตการท า

เครื่องปัน้ดนิเผาแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยีไดท้ีน่ี่ 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11)  

จากนั้นชม การแสดงระบ าหน ้าท ้อ ง  (Belly 

Dance) ระบ าหนา้ทอ้งเป็นความบนัเทงิเริงใจที่ตก

ทอดมาตัง้แต่ยุคโบราณหลายพนัปี เป็นการเตน้ที่

โยกยา้ยเรอืนกาย เอว สะโพก และบงัคบักลา้มเนื้อ

หนา้ทอ้งอย่างพลิ้วไหว ดว้ยชดุสุดหวาบหววิ นกัเตน้ก็มคีวามช านาญและประสบการณ์อย่างมาก ถอื

เป็นศาสตรแ์ละศิลปะอย่างหนึ่งของพวกอาหรบัและประเทศในแถบเมดเิตอรเ์รเนียน 

 

พกัที ่AVRASYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษิทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อน

เดนิทาง  

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่ 6 
ข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดยเกยี (ไม่รวมกบัค่าทวัร)์ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้

เมืองเกอเรเม่ – เมืององัการ่า 

 

โปรแกรมพเิศษ (ราคาไม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 

ส าหรบัท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกีย  มค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเติม ประมาณ 

USD 230 ต่อท่าน (กรุณาเช็คราคาอกีครัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก่์อนช าระเงนิ)  เวลาประมาณ 05.00 

น. เจา้หนา้ทีข่องบรษิทับอลลูนจะมารบัท่านที่บริเวณลอ็บบี้ของโรงแรม ชมความงดงามของเมอืงคปั

ปาโดเกียในอกีมมุหนึ่งที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง โดยบริษทับอลลูนจะมี

ท  าประกนัภยัใหท้่าน แต่บรษิทัประกนัภยัทีท่  าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุกรณีขึ้นบอลลูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม่ Goreme น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ (Goreme 

Open Air Museum) ที่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของ

ชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ายรูป



 

 

ตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคปัปาโดเกีย ที่เกิดจากการขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็น

ทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory)  ชมวธิีการทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึ่งเป็นสนิคา้

ที่มชีื่อเสยีงของประเทศตุรกี ใหท้่านไดอ้ิสระเลอืกซื้อของฝากตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงองัการ่า (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ช ัว่โมง เป็นเมอืงหลวงของประเทศตุรกี ต ัง้อยู่บนฝัง่ทวปีเอเชยี ชาวตุรกีจะเรียกดนิแดนฝัง่เอเชยีว่าอ

นาโตเลยี และองัการ่าเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจากอสีตนับูล 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14)  

พกัที ่TURIST HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีคร ัง้ โดยทางบรษิทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อนเดนิทาง  

 

วนัที่ 7 กรุงอสีตนับูล – สเุหร่าสนี ้าเงนิ – ตลาดสไปซ ์– ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (15) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ กรุงอีสตนับูล (Istanbul) ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 5 ช ัว่โมง มหานครสองทวปี เมอืงส าคญัที่สุดของประเทศตุรกี มตี านานการ

สรา้งเมอืงมาแลว้เป็นเวลากว่า 2,700 ปี โดยไบซสั (Byzas) ผูน้ าชาวเมการา (Megara) ตาม

ค าแนะน าของเทพพยากรณ์ที่วหิารเดลฟีในกรีซ ติดกบัช่องแคบบอสปอรสั เดมิชื่อว่า ไบเซนทอิุม 



 

 

(Byzantium) มถีงึสมยัจกัรพรรดคิอนสแตนตินมหาราช ทรงแสวงหาชยัภูมอินัเหมาะสมเพือ่สรา้ง

กรุงโรมใหม่ทรงเลือกเมืองนี้  มีการก่อก าแพงเมืองลอ้มรอบภู เขา 7 ลูกใหเ้หมือนกบักรุงโรม 

สถาปนาเมอืงนี้ใหม่ขึ้นว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เมือ่วนัที่ 26 พฤศจกิายน พ.ศ.

779 มปีระชากรมากเกอืบ 1 ลา้นคน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

 น าท่านชม สเุหร่าสนี า้เงนิ (Blue Mosque) สรา้งขึ้นในสมยัสุลต่านอะหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงค์

จะสรา้งมสัยดิของจกัรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสุเหร่าน้ีสรา้งใกลก้บัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย แต่อย่างไรก็

ตามโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย กย็งัเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในตรุกี 

 เนื่องจาก  Blue Mosque ปิดปรบัปรุงต ัง้แต่วนัที่ 1 ม.ีค. - 15 พ.ค.61 ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ์

เปลีย่นไป Nuruosmaniye Mosque แทน 

จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รา้นรวงเต็มไปดว้ยสสีนั ตลาดนี้จะขายเครื่องเทศ

เป็นหลกั นอกจากนัน้ก็มสีินคา้อื่นๆ และราคาดูเหมอืนจะย่อมเยาว ์นอกจากเครื่องเทศแลว้ ก็ยงัจะม ี

เซรามิก จาน ชาม ถว้ยชา แจกนั โถ เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่ ทองค า 

เครื่องเงนิ เครื่องประดบัต่างๆ ของที่ระลกึพวกพวงกุญแจ กระเบื้องเพนทต์ิดผนงั ของกินเลน่อย่าง

ชา กาแฟ ถ ัว่แมคคาดาเมยี พติาชโิอ ขนมหวานตุรกีอย่างเตอรก์ิสดไีลท ์ตาปีศาจ เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ 

น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  (Bosphorus Cruise)  เพลิดเพลินก ับทิวทศัน์

สวยงามสองฝัง่ ฝัง่ยุโรป- ผ่านพระราชวงัโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน โรงแรมเคมปินสกี้อนั

เลศิหรู ตรงกนัขา้มฝัง่เอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟติ อาหเ์มต ปาซา ยาล ีเรียงรายไปดว้ยเรือนไม ้

ฤดูรอ้น และสถานทูตต่างชาติในยุคออตโตมนั ผ่านไปใตส้ะพานบอสฟอรสัฝัง่ยุโรปเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มสีีสนั ท ัง้หอศิลป์ บาร ์รา้นอาหารมรีะดบั จากนัน้ เรือจะล่องสู่ย่านชานเมอืงที่สงบและมี

เสน่หแ์บบโบราณ เมือ่เรือลอดใตส้ะพานลอดช่องแคบแห่งที่สอง-สะพานฟาติห ์เสยีงอกึทกึในตวัเมอืง

จะแผ่วลง เหลอืแต่เสยีงหวูดเรือประมงเลก็ๆ ที่กลบัจากหาปลาตอนกลางวนั และเรือบรรทุกน า้มนัของ

รสัเซยีและโรมาเนียที่แลน่เขา้ออกช่องแคบบอสฟอรสัและดารด์ะเนลส ์ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นภาพอดตีที่รสัเซยี

ถือเอาช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลงับา้นของตน  



 

 

 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (17)  

พกัที ่RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเท่า 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษิทัจะส่งใหก่้อน 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

 

วนัที่ 8 มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย  - อา่งเกบ็น ้าใตด้ิน – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ท่าอากาศยานอตาเตริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (18) 

น าท่านชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึ่งในเจ็ดสิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลางที่สรา้งมายาวนานเกอืบ 1,500 ปี 

จกัรพรรดิจสัติเนียน แห่งอาณาจกัรไบแซนไทนท์รงพระ

บญัชาใหส้องสถาปนิกแห่งยุคท าการบูรณะโบสถห์ลงัเก่า 

โดยออกแบบและปรบัปรุงใหย้ิ่งใหญ่อลงัการอย่างที่ไม่เคยมใีครท ามาก่อนในโลก งบประมาณไม่อ ัน้ 

เซนตโ์ซเฟียด ารงสถานะเป็นโบสถค์ริสตม์ากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถงึจดุเปลีย่นเมื่อ 29 พฤษภาคม 

ค.ศ.1453 เมือ่กรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกโดยสุลต่านเมหเ์มตที่ 2 และยดึเมอืงหลวงแห่งไบแซน

ไทนไ์ด ้ก็ทรงเสด็จไปยงัเซนตโ์ซเฟียเพื่อท าการละหมาด พรอ้มท ัง้บญัชาใหเ้ปลี่ยนสถานะจากโบสถ์

คริสตเ์ป็นมดัยิดของชาวมสุลมิ โดยใหฉ้าบปูนปิดทบั

ภาพโมเสกอนัสวยงามใหห้มด จากนัน้น าท่านชม อ่าง

เก็บน า้ใตด้ิน (Underground Cistern) ซึ่งเป็น

อุโมงคเ์ก็บน า้ที่ใหญ่ที่สุดในอีสตนับูล สามารถเก็บน า้

ไดถ้งึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้ งขึ้นต ัง้แต่สมยั



 

 

คริสตศ์ตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงคม์เีสากรีกตน้สูงใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถว   

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19) 

น าท่านเดนิทางสู่พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซดิ 

(Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออก

ผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลมารม์าราในช่องแคบบอส

ฟอรสับนฝัง่ทวปียุโรป จดุเด่นของวงัแห่งนี้คอืมกีารประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการ

ตามที ัง้เฟอรน์ิเจอร ์พรม โคมไฟ เครื่องแกว้เจยีระใน และรูปเขยีน รูปถ่ายต่างๆ ทีม่ชีื่อเสยีงมาก 

 

สมควรแก่ เวลาน าท่ านสู่ อตาเติร ์ก เมืองอิสต ันบูล ประเทศตุรกี  เพื่อ เตรียมตัวกลบั สู่ 

กรุงเทพมหานคร 

 

*ส าหรบักรุป๊วนัที ่23-31 พ.ค. / 2-10 ม.ิย. / 10-18 ม.ิย. / 18-26 ม.ิย. / 5-13 ก.ค. / 15-23 ก.ค. 

เทีย่วบนิที ่TK64 20.10 – 09.40 น.* 

 

20.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TK64 สายการบิน Turkish Airlines 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 

วนัที่ 9 ท่าอากาศยานอตาเติรก์ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ) 

 

*ส าหรบักรุป๊วนัที ่14-22 พ.ค. / 8-16 ก.ค. / 20-28 ก.ค. เทีย่วบนิที ่TK68 01.25 – 15.00 น.* 

01.25 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TK68 สายการบิน Turkish Airlines 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 



 

 

 

*เทีย่วบนิที ่TK64 20.10 – 09.40 น.* 

09.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดภิาพ 

 

*เทีย่วบนิที ่TK68 01.25 – 15.00 น.* 

15.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดภิาพ 

***ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 

 

หมายเหต ุ:  

รายการท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณสุ์ดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

หากเกดิเหตกุารณสุ์ดวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นี้ บรษิทัฯ จะค านึงถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 30 ท่านขึ้นไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

 

ยงัไมร่วมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ มคัคุเทศกไ์ทย และคนขบัรถท่านละ 60 USD ตลอดทรปิ  

กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่  าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่  าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

 ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนี า้มนั 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิดตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

 ค่าใชจ่้ายมคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน า้หนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมวซี่า 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์มนิิบาร์

และทวีช่ีองพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่และภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ มคัคุเทศกไ์ทย และคนขบัรถท่านละ 60 USD ตลอดทรปิ 

 

เงื่อนไขการช าระเงนิ 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

 ช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืภายใน 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษิทัฯ ตอ้งมกีารกา

รนัตมีดัจ าทีน่ ัง่กบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพ่กัต่างๆ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่ามดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากท่านมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไม่สามารถขอคนืค่าตัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ้น

ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึ้นภาษนี า้มนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าภาษนี า้มนั

เพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิ

เหตสุุดวสิยั หรอืเหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะค านึงถงึความปลอดภยั

และผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ

ยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยั

ธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และ

อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุุดวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ เป็นตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 



 

 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิ์ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าใชจ่้ายไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม

ประเทศทีร่ะบไุว ้  เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากท่านถกู

ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

 

กรณีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

ท ัง้ในประเทศไทยและประเทศปลายทาง อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีใดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น เนื่องจากเป็น

การเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 

 

 


