
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์ATK271-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WANDER TüRKIYE 8วัน5คืน 
อสิตนับูล ทรอย คซูาดาซ ีปามคุคาเล คัปปาโดเกีย 

เยอืนดนิแดน 2 ทวปี มรดกแห่งอารยธรรม 
 

เช็คอิน ม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าสีน ้าเงิน วิหารซันตาโซเฟยี เกาะกุนดา บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟซิุส  
ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา นครใต้ดินชาดัค หุบเขาเดฟเรนท์ หุบเขานกพิราบ ปล่องไฟนางฟา้  

ช้อปป้ิงของพ้ืนเมือง โรงงานทอพรม เครื่องเพชร เครื่องปั้ นดินเผา เสื้อผ้าส่ิงทอ และ อีกมากมาย 
Optional Tour!  ขึ้นบอลลูนยักษ์หลากสี ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 

 

บินตรงสู่อิสตันบูล + บินภายใน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES   
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. + Carry on 7 กก. 

พักโรงแรม 4 ดาวของตุรเคีย / พักโรงแรมสไตล์ถ ้า 1 คืน / ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า ** 
 
เทีย่วบนิ 
DEPARTURE    TK065     BKK-IST   22:55-05:45 
RETURN TK2013   ASR-IST    16:45-18:20 (บินภายใน) 
  TK064    IST-BKK    20:55-10:10 
 

 
 
 
20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ สายการบิน TURKISH 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง  
22.55 น. น าท่านเดินทางออกสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK065 
 
 
 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย 
น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี
การทางศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าท่านเดินทาง
สู่  สุ เ ห ร่ า สี น ้ า เ งิ น  (Blue Mosque) สถ านที่
ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนาท่ีมีความสวยงาม (ภายในอาจ
มีการปรับปรุง ท าให้บางช่วงไม่สามารถชมด้านใน
ได้)  *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้
เตรียมผ้าคลุมไว้ส าหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่าง
เ ท่ี ย วชม  สุ เ ห ร่ า สี น ้ า เ งิ น  ห รื อ  ฮิ ป โ ป โดม 
(Hippodrome) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ด ซึ่ง
คั่นระหว่างมหาวิหารโซเฟยี ใช้เป็นสนามแข่งม้าและแข่งรถศึก (Chariot Racing)  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 1) 
บ่าย แวะช้อปป้ิงท่ี Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ เรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพ้ืนเมืองของตุรเคีย ท่านสามารถ

เลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE) เป็นสถานที่ส าคัญที่มีชื่อเสียงและนับว่า
เป็นหัวใจ ของ เมืองอิสตันบูลเลยทีเดียว ซึ่งไฮไลท์ของที่นี้อีกอย่างหน่ึง ก็คือ รถรางสีแดงสด ท่ีว่ิงจาก จัตุรัสทักซิม ไป
ตามถนน ใกล้กับ สถานีทูเนล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสองของประเทศ  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก   
 (บาท) 

เด็ก 3-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม  
(บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

02-09 พฤศจกิายน 65 37,888 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 9,800 บาท) 

 
33,388 

 
7,500 25  

02 พ.ย. 65 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอสิตันบูล  

03 พ.ย. 65 สุเหร่าสีน ้าเงิน – ฮิปโปโดม – ตลาดเครื่องเทศ – จัตุรัสทักซิมสแควร์                อาหาร เที่ยง, เย็น 
 

        
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที ่2) 
 ทีพั่ก : GOLDEN WAY HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ระยะทาง 

305 ก.ม / ใช้เวลา 4.30 ช.ม) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า
ตลอดจนชมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่
ยุโรป พาทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ วิหารซันตา โซเฟยี หรือ 
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เดิมเคย
เป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ เดินทางสู่ เมือง
ทรอย (Troy) น าท่านชม ม้าไม้เมืองทรอย (Troy Horse) 
หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ท ามา
จากไม้ในประเทศตุรเคีย ซึ่งมีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์ 
Troy เป็นม้าไม้ที่โด่งดังที่สุด ม้าไม้เมืองทรอยนี้เกิดขึ้นจาก
อุบายของโอดิสเซียส ในการท าสงครามบุกเข้าเมืองทรอย 
เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพของชาวกรีก และกองทัพ
ของชาวทรอย หรือชาวโทรจันที่มีป้อมปราการแข็งแรง 
หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปีแล้ว ในที่สุดกองทัพ
กรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยให้ได้ โดยการออก
อุบายสร้างม้าไม้จ าลอง หรือที่เรียกกันว่า ม้าไม้เมืองทรอย
ขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้าก าแพงเมืองทรอย เพ่ือให้ทหาร
กรีกแสร้งท าเป็นถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่า
เป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพ่ือบูชาเทพเจ้า และถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ 
พอตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ได้ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นอันส าเร็จ  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 4) 
เดินทางสู่ เกาะกุนดา (Cunda island) เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะ Ayvalık หมู่เกาะในประเทศตุรเคีย จะพบบ้าน
หินที่สวยงามพร้อมบานประตูหน้าต่างสีสันสดใส และ สถานที่ส าคัญของเกาะคือ โบสถ์ทักเซียร์กิส ภายในเกาะจะมี
สถาปัตยกรรมกรีกที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมาอย่างยาวนานใน

04 พ.ย. 65 เมืองชานัคคาเล – วิหารซันตาโซเฟยี– เมืองทรอย - ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย – เกาะกุนดา  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
          

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานะท่าเรือระหว่างประเทศที่ส่งออกสินค้า เช่น น ้ามันมะกอกและเกลือ ท าให้มองออกไปก็ยังมีเรือของชาวประมง
ขนาดเล็กท่ีลอยอยู่ในทะเลเต็มไปหมด เกาะ Cunda ถือเป็นสถานท่ีที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศตุรเคีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 5) 
 ทีพั่ก : MUSHO HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 

 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 6) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ระยะทาง 230ก.ม / ใช้เวลา3ช.ม) เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่
ก่อนคริสตกาลหลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่าน
อาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันที่ 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองท่ีพักส าหรับกอง
คาราวาน เพ่ือให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่าท่ีเหมาะในการท าการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ พาทุกท่าน ช้อปป้ิงที ่ศูนย์
ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรเคียเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์
ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 7) 
บ่าย พาทุกท่านชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อ

กันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ใน
บ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ใน
หนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอ
เสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี 
ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐ
ชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้ นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา 
โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน ้าสามก๊อกท่ีเชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความ
ศักด์ิสิทธิ์ แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความ
เชื่อว่า หากต้องการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน จากนั้นน าทุก
ท่านไปชมความย่ิงใหญ่ของ เมืองโบราณเอฟฟซิุส City of Ephesus ในสมัยโรมันเอฟซิัสเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสอง
ของจักรวรรดิโรมันรองจากโรมที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอยู่เป็นเวลานาน โดยเมืองนี้มีเหตุการ์ณทางศาสนา

05 พ.ย. 65 เมืองคูซาดาซี - ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง – บ้านของพระแม่มารี - เมืองเอฟฟซิุส – ห้องอาบน ้าโบราณ   
           อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ท าให้เมืองถูกท าลายลงหนึง่คร้ัง แต่จักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ทรงสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และทรงสร้างโรงอาบน ้า
สาธารณะ ต่อมาในปี ค.ศ. 614 บางส่วนของตัวเมืองก็มาถูกท าลายไปด้วยแผ่นดินไหว  ปัจจุบันซากเมืองโบราณของ
เอฟซัิสเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวเป็นอันมาก และ ห้องอาบนําโรมันโบราณ Roman Bath เป็นหน่ึงในส่ิงปลูก
สร้างใหญ่ที่สุดในเอเฟซุส เป็นสระรูปไข่ ขนาดยาว 30 เมตร เสาสูง 11 เมตร สกัดจากหินแกรนิตสีชมพูและสีเทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 8) 
 ทีพั่ก : MARINA HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 9) 
น าท่านชม บ่อน ้าร้อนศักด์ิสิทธิ์แห่งตุรเคีย ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  
ปราสาทปุยฝ้าย Cotton castle เมืองปามุคคาเล่ เมือง
แห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
ของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 
160 เมตร มีหน้าผาท่ีขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน ้า 
เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดู
เหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่
ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง
มหัศจรรย์ น ้ าแร่ น้ี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อ
ว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ 
ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีต
กาลชาวโรมันเชื่อว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้  และ 
เมืองปามุคคาเล่  ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยู เนสโก (UNESCO) ให้ เป็นมรดกโลกร่วมกับเมือง
โบราณฮีเอราโปลิส (Hierapolis) ในปี ค.ศ. 1988 อิสระให้
ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชื่นชมความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติที่สรรสร้าง ถ่ายภาพกับวิวท่ีสวยงาม  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 10) 

06 พ.ย. 65 ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ร้านเส้ือผ้าและวัตถุส่ิงทอ 
              อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 

      
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระให้ท่านชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) 
นครโบราณเฮียราโพลิสหมายความว่า เมืองแห่งความศัก
สิทธิ์ เมืองน้ีมีอายุกว่า 2,200 ปี ก่อต้ังโดยกษัตริย์ยูเมเนส
ที่ 1 แห่งแพร์กามุม ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ 133 ปีก่อน
คริสตกาล ในสมัยกษัติย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์
กามอน โดยตั้งอยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล่ มีพ้ืนที่ยาว 
2,700 เมตร กว้าง 600 เมตร สูง 160เมตร  บริเวณ
ทางเข้าจะพบกับหลุมศพจ านวนมาก พ้ืนที่ตรงนี้เรียกว่า 
เนโครโพลิส (Necropolis) เป็นหลุมศพของผู้มีอิทธิพลใน
สมัยโบราณ และภายในยังมีโบราณสถานมากมาย เช่น 
สระน ้าโบราณ มีน ้าใสสีฟา้อมเขียว สามารถมองเห็นซากโบราณท่ีจมอยู่ใต้น ้าได้ โรงละครขนาดใหญ่ ในอดีตใช้เป็น
สถานที่จัดแข่งขันและจัดงานเทศกาลส าคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์เฮียราโพลิส (Hierapolis Mesuem) อาคารที่ใช้เป็น
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เคยเป็นโรงอาบน ้ากลางแจ้งซ่ึงเป็นโรงอาบน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1984 ส่วนภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะมีผลงานของเฮียราโพลิสแล้วยังมีผลงานจากเมืองอื่นๆอีก
มากมาย จากน้ันพาทุกท่าน ช้อปป้ิงที ่ร้านเส้ือผ้าและวัตถุส่ิงทอ โดยเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ท าจากผ้าถัก มีต้ังแต่
เส้ือยืดแขนส้ัน แขนยาว เส้ือสเวตเตอร์ เส้ือฮู้ด คาร์ดิแกน เส้ือโปโล เส้ือ เส้ือก๊ัก ชุดว่ิง กางเกง กางเกงขาสั้น และ
ชุดนอน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย 

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 11) 
 ทีพั่ก : TRIPOLIS HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 12) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เป็นเมืองที่

นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมือง
หลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่ง
แรกของชาวเติร์กในตุรเคีย หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลีย
เป็นอู่ข้าวอู่น ้าของประเทศ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 13) 
บ่าย พาทุกท่านไปสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum 

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231  โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ 
กล่ า วว่ าคื อผู้ วิ เศษ ในศาสนาอิ สลามซึ่ งก า เนิด ใน
อัฟกานิสถาน เหล่าสาวกของเมฟลานาเชื่อว่าเขาคือ
ผู้วิเศษแห่งศาสนาอิสลาม เพราะว่าสามารถชักชวนผู้ที่นับ
ถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามได้เป็น
จ านวนมาก  เขาเดินทางมายังเมืองคอนย่าตามค าเชิญ
ของสุลต่านเซลจูค และเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษา
เปอร์ เ ซี ย  แล ะ  ไ ด้ เ สี ยชี วิ ตลง ในปี  1273 โ ดย เป็ น 
สถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ภายนอกดูเรียบ
ง่ายประตูทางเข้าใหญ่โต และสง่างาม หรูหราตามแบบบา

07 พ.ย. 65 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – สุลต่านฮาน ี- ร้านเครื่องปั้ นดินเผา - ชมระบ าหน้าท้องตุรเคีย  
                          อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอค การตกแต่งภายในสวยงามมาก โดยใช้กระเบื้องสีขาวกับฟ้าเท่านั้นในการสร้างครั้งแรก แต่ภายหลังก็ได้
เพ่ิมเติมการตกแต่งดยกระเบ้ืองสีแดงเพ่ิมขึ้น และถ่ายภาพกับประตูหินอ่อนด้านหน้า สุลต่านฮานี เป็นที่พักกอง
คาราวานในอดีต ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าด้วย
หินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นในอดีตใช้เป็นครัว ห้องน ้า และห้องนอน  

เย็น   รับประทานอาหารค ่า (ม้ือท่ี 14)  
 จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิงท่ี ร้านเครื่องปั้ นดินเผา ชิ้นงานแฮนด์เมดท่ีไม่ซ ้าใคร มีไม่ก่ีชิ้น และมีเอกลักษณ์เป็นของ

ตัวเองในแต่ละผลงาน เหมาะส าหรับท่านท่ีชอบสะสมส่ิงของเหล่าน้ี มีต้ังแต่ ถ้วย ชาม จาน แจกัน โคมไฟ รวมไปถึง
ของแต่งบ้านมากมายถือเป็นของฝากยอดนิยมของตุรเคีย 
พิเศษ!!! น าท่าน ชมระบ าหน้าท้องตุรเคีย (Belly Dance) เป็น
การเต้นร าที่เชื่อกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 
6,000 ปี ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมบูชาพระแม่ผู้เป็นแหล่งที่มาของพลังชีวิต และมี
พิธีกรรมเกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์ เอื้อให้การคลอดลูก
เป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการร่ายร าที่เน้นการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก ช่วยให้นางร ามี
ร่างกายแข็งแรง (พร้อมเสิร์ฟ Local Drink แบบไม่จ ากัด) 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ท่ีพักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 ทีพั่ก : BEZIRHANE CAVE HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
เน่ืองด้วยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละชั้น
ไม่มีลิฟต์ ต้องยกกระเป๋าขึ้นบันได ด้วยสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะกับ
การลากกระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน าให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบ
เล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1 คืน และชุดส าหรับวันรุ่งขึ้นกระเป๋า
ใบใหญ่สามารถฝากไว้บนรถทัวร์ได้ แต่รบกวนส ารวจส่ิงของมี
ค่าในกระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถ้าเกิดของสูญหายทางทัวร์จะไม่
สามารถรับผิดชอบส่ิงของของลูกค้าใดๆท้ังส้ิน/กรณีโรงแรม
สไตล์ถ ้าจ านวนห้องไม่เพียงพอ หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิ
ปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 

 
 

 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 15) 

08 พ.ย. 65 เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม – นครใต้ดินชาดัค Cardak – หุบเขาเดฟเรนท์ - Uchisar valley –  
 ร้านจิวเวอร์ร่ี – หุบเขานกพิราบ – ปล่องไฟนางฟา้ – ท่าอากาศยานไคเซรี –  ท่าอากาศยานอิสตันบลู 

                         อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับท่านใดที่สนใจ ขึ้นบอลลูนชมความงามของ
เมืองคัปปาโดเกีย  เป็นกิจกรรมการล่องบอลลูนลม
ร้อนที่มีชื่อเสียง และได้รับการโหวตให้เป็นการล่อง
บอลลูนลมร้อนที่ดีที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่อง การ
ล่องบอลลูนเหนือเมืองคัปปาโดเกีย นักท่องเที่ยวจะได้
ชมทัศนียภาพอันสวยงามและน่ าอัศจรรย์ของ 
“ดินแดนแห่งปล่องไฟนางฟา้” จากมุมสูง หากมาเที่ยว
มาคัปปาโดเชียแล้วพลาดการล่องบอลลูนเหนือ
ท้องฟา้ ก็คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าเท่ากับยังมาไม่ถึง 
ลักษณะที่เป็นมาตรฐานของการทัวร์ล่องบอลลูนที่คัป
ปาโดเชียโดยทั่วไปคือ มีบริการรถตู้รับ – ส่งที่โรงแรม 
ตั้งแต่เวลาประมาณตี 4 หรือตี 5 ไปยังจุดปล่อยตัว
บอลลูน ซึ่งที่จุดปล่อยบอลลูนนั้นจะมีอาหารเช้าง่ายๆ 
อาทิ กาแฟ ขนมปังไว้บริการ หลังจากรับประทาน
อาหารเช้าเสร็จพอถึงเวลาประมาณ 6 โมงก็ได้เวลาขึ้น
บอลลูน การล่องบอลลูนนั้นใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 1 ท่าน ราคาประมาณ 290  
USD ) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่
กับการนั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคน
ยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่อง
ภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ 
Jeep Safari tour ระยะเวลาประมาณ 20 นาที 1 ท่าน ราคาประมาณ 80 USD)  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 16) 
 แวะ ช้อปป้ิงที่  โรงงานทอพรม (Carpet) ส าหรับผู้

หลงใหลและรักในศิลปะโบราณแห่งพรมเปอร์เซีย ด้วย
คอลเลคชั่นพรมที่หลากหลายทั้งแบบทอมือ และทอ
เคร่ืองจักรท่ีสามารถท าให้บ้านลูกค้ามีส่ิงแวดล้อมท่ีดี
โดยพิมพ์ที่คมชัดสวยงาม  อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า
เพ่ือเป็นของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่าน
ชม นครใต้ดินชาดัค Cardak Underground City ภูเขา
หินที่ถูกเปลี่ยนเป็นเมืองใต้ดิน มี facilities ครบ มีการ
แบ่งซอยห้องแบบบ้านในปัจจุบัน ห้องครัว ห้องนอน 
ห้องส่วนกลางไว้ท ากิจกรรม หรือพ้ืนที่ส าหรับจอดสัตว์
เลี้ยง ส่วนเหตุที่เขาต้องสร้างเมืองใต้ดิน เพ่ือใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยท า
สงคราม ใช้อยู่อาศัยกันนานเป็นเดือน มีทางหนีฉุกเฉิน และระบบระบายอากาศอันยอดเยี่ยม สามารถเข้าไปทีเดียว 
10 คนก็ยังรู้สึกหายใจได้โล่ง นับเป็นส่ิงมหัศจรรย์ท่ีสร้างจากฝีมือมนุษย์ในยุคอดีต ไปต่อที่ หุบเขาเดฟเรนท์ 
Devrent Valley เป็นสถาท่ีท่ีไม่ได้มีการสร้างโบสถ์ ปราสาท หรือสุสานใดๆ และยังไม่เคยมีผู้ใดอาศัยอยู่ แต่ส่ิงท่ี
เป็นเอกลักษณ์คือภูมิทัศน์อันสวยงามและน่าอัศจรรย์เหมือนกับอยู่บนดวงจันทร์ ซึ่งรอบๆ บริเวณนี้เต็มไปด้วยหิน
รูปทรงประหลาดต่างๆ จ านวนมากที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ อีกชื่อเรียกหนึ่งของหุบเขาเดฟเรนท์คือ หุบเขาสีชมพู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีที่มาจากสีของหินในบริเวณนี้ที่ออกสีชมพูนั่นเอง โดยหินที่คนชอบถ่ายภาพมากที่สุดคือ หินรูปอูฐหมอบ ซึ่งมี
ขนาดใหญ่คล้ายอูฐจริง รวมถึงยังมี หินรูปงู แมวน ้า และโลมา และยังมีเสาหินท่ีดูคล้ายพระแม่มารีย์ (Virgin Mary) 
ที่ก าลังอุ้มพระเยซูคริสต์ขณะที่ยังเป็นทารกอยู่ด้วย อิสระให้ท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจของสถานที่แห่ง
นี้ และ Uchisar valley ตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดในเมืองคัปปาโดเกีย บนถนน Nevsehir-Goreme ตั้งอยู่ด้านบนของ
ปราสาท Uchisar ให้ทุกท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามาได้อีกด้วย จากจุดชมวิวนี้สามารถมองเห็น 
ภูเขา Erciyes  ไดจ้ากระยะไกล เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว แวะ ช้อปป้ิงทีร่้านจิวเวอร์ร่ี ชมความ
สวยงามของเพชรและอัญมณีที่หลากหลาย อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับเพ่ือเป็นของที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัย และไปต่อที่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญอีกแห่งในเมืองคัปปาโดเกีย ซ่ึง
มีจุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพ่ือให้นกพิราบเข้าไปท ารังอาศัยอยู่อย่าง
มากมาย  บริ เวณริมผาซึ่ ง เป็นจุดชมวิวที่หุบเขา
นกพิราบมีต้นไม้จ าลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟา้แขวน
อยู่โดดเด่น ความเชื่อของชาวบ้านคือ เรื่องนัยน์ตา
ปิศาจ โดยเชื่อกันว่าบุคคลพิเศษบางคนมีดวงตาชั่ว
ร้ายท่ีสามารถจ้องเพ่ือท าอันตรายผู้อื่นได้ ซ่ึงส่ิงท่ีจะ
ช่วงปกป้องภัยร้ายจากดวงตาปิศาจนี้ก็คือดวงตาสีฟา้ 
ระว่างทางจะพบเห็นได้อยู่ทั้งบนก าไล ต่างหู สร้อยคอ 
พวงกุญแจ และอื่นๆ อีกหลายอย่าง จนกลายเป็น
สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของที่นี้ และอีกจุดคือ Fairy 
Chimneys หรือ Monk Valley เรียกด้วยชื่อภาษาไทย
ได้ว่า ปล่องไฟนางฟ้า เป็นกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยที่มี
ลักษณะโดดเด่นคล้ายกับเห็ดยักษ์ โผล่ขึ้นมาจาก
พ้ืนดินท่ามกลางไร่องุ่นท่ีโอบล้อมในคัปปาโดเกีย 

16.45 บินภายในประเทศสู่ ท่าอากาศยานไคเซร ีเที่ยวบิน 
TK2013 ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 

18.20 ท่าอากาศยานอิสตันบลู ประเทศตุรเคีย เพ่ือเดินทาง
กลับสู่กรุงเทพฯ 

20.55 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINES เที่ยวบินที่ TK064 

 
 
 

10.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

********************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
 
 
 

09 พ.ย. 65 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรียมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วน

มาแล้ว  
 

► เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศตรุเคยี 
ข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศตุรเคียได้ถูกยกเลิก ไม่จ าเป็นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือ ลงทะเบียน
การเดินทางล่วงหน้า  
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้ับวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้ 
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
 

► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน
เดินทางมาถึงประเทศไทย 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่น่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่ง
เกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางนี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้
บริษัทน าเที่ยวท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินและได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 EUR หรือ ประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 
 


