
 
 

 
 

 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 / 064-3535924 

Line add : @rubytravel 

   

 

 
 
 
เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES สายการบนิพรเีมีย่มระดบั 5 ดาว 

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

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ TURKISH AIRLINE (TK)  

ขาไป TK69 BKK - IST 23.50 – 06.20 

ขากลบั TK64 IST - BKK 20.55 – 10.05 

สายการบนิเตอรก์ซิแอรไ์ลน ์ TURKISH AIRLINE (TK)  

ขาไป TK65 BKK - IST 22.50 – 05.45 

ขากลบั TK64 IST - BKK 20.55 – 10.05 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ท่ำน 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

04 – 12 ธนัวาคม 2561 *วนัรฐัธรรมนญู 34,900 8,900 

06 – 14 ธนัวาคม 2561 *วนัรฐัธรรมนญู 34,900 8,900 

11 – 19 ธนัวาคม 2561 33,900 8,900 

17 – 25 ธนัวาคม 2561 33,900 8,900 

22 – 30 ธนัวาคม 2561 *วนัครสิตม์าส 42,900 8,900 

24 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2561 *วนัข ึน้ปีใหม ่ 42,900 8,900 

24 มกราคา – 01 กุมภาพนัธ ์2562  32,900 8,900 

28 มกราคม – 05 กุมภาพนัธ ์2562 33,900 8,900 

07 – 15 กุมภาพนัธ ์2562 34,900 8,900 

14 – 22 กุมภาพนัธ ์2562 34,900 8,900 

21 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2562 34,900 8,900 

ราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ  

ก าหนดวนัเดนิทาง เทีย่วบนิไป เทีย่วบนิกลบั 
04 – 12 ธนัวาคม 2561 *วนัรฐัธรรมนญู TK 69 04DEC BKK-IST 23.50-06.20 TK 64 11DEC IST-BKK 20.55-10.05 

06 – 14 ธนัวาคม 2561 *วนัรฐัธรรมนญู TK 65 06DEC BKK-IST 22.50-05.45 TK 64 13DEC IST-BKK 20.55-10.05 

11 – 19 ธนัวาคม 2561 TK 65 11DEC BKK-IST 22.50-05.45 TK 64 18DEC IST-BKK 20.55-10.05 

17 – 25 ธนัวาคม 2561 TK 65 17DEC BKK-IST 22.50-05.45 TK 64 24DEC IST-BKK 20.55-10.05 

22 – 30 ธนัวาคม 2561 *วนัครติมาส TK 69 22DEC BKK-IST 23.50-06.20 TK 64 29DEC IST-BKK 20.55-10.05 

24 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2561  

*วนัขึน้ปีใหม ่ TK 69 24DEC BKK-IST 23.50-06.20 TK 64 31DEC IST-BKK 20.55-10.05 

24 มกราคา – 01 กุมภาพนัธ ์2562  TK 69 24JAN BKK-IST 23.50-06.20 TK 64 31JAN IST-BKK 20.55-10.05 

28 มกราคม – 05 กุมภาพนัธ ์2562 TK 65 28JAN BKK-IST 22.50-05.45 TK 64 04FEB IST-BKK 20.55-10.05 

07 – 15 กุมภาพนัธ ์2562 TK 69 07FEB BKK-IST 23.50-06.20 TK 64 14FEB IST-BKK 20.55-10.05 

14 – 22 กุมภาพนัธ ์2562 TK 69 14FEB BKK-IST 23.50-06.20 TK 64 21FEB IST-BKK 20.55-10.05 

21 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2562 TK 69 21FEB BKK-IST 23.50-06.20 TK 64 28FEB IST-BKK 20.55-10.05 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู (บนิตรง) 

  *ส าหรบักรุป๊วนัที ่06 - 15 ธ.ค. 61 / 11 - 20 ธ.ค. 61 / 17 – 26 ธ.ค. 61 /28 ม.ค – 05 ก.พ 62  
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  

ของสำยกำรบิน Terkish Airlines (TK) พบเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้น

สมัภำระและบัตรขึน้เครือ่ง 
22.50 น.  ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK65 สำยกำรบนิ 

Turkish Airlines บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

  

 
หำกทำ่นตอ้งซือ้บัตรโดยสำรภำยในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ประมำณ 10 วันกอ่นเดนิทำง 

หำกทำ่นตอ้งกำรจองตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำสอบถำมเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจำ้หนำ้ทีก่อ่น กรุณำเลอืกซือ้บัตรโดยสำร
ภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวันและเวลำในกำรเดนิทำงไดแ้ละหำกกรณเีกดิควำมผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ เชน่ ควำมลำ่ชำ้
ของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง เนือ่งจำกสำยกำรบนิพจิำรณำ
สถำนกำรณแ์ลว้วำ่ อยูน่อกเหนือควำมควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพำณชิย ์หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำมปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตำ่งๆทีอ่ยู ่

เหนือควำมควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
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*ส าหรบักรุป๊วนัที ่04 – 13 ธ.ค. 61 / 22 – 31 ธ.ค. 61 / 24 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 / 24 ม.ค – 01 ก.พ 61 / 
07 – 15 ก.พ 62 / 14 – 22 ก.พ 62 / 21 ก.พ – 01 ม.ีค 62 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์U  

ของสำยกำรบิน Terkish Airlines (TK) พบเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้น
สมัภำระและบัตรขึน้เครือ่ง 

23.50 น.  ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK69 สำยกำรบนิ 

Turkish Airlines บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่2 อสิตนับลู – ชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย – เมอืงไอยว์าลกิ 

  *ส าหรบักรุป๊วนัที ่06 - 15 ธ.ค. 61 / 11 - 20 ธ.ค. 61 / 17 – 26 ธ.ค. 61 
05.45น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ศลุกำกร และรับกระเป๋ำสมัภำระ  
 

*ส าหรบักรุป๊วนัที ่04 – 13 ธ.ค. 61 / 22 – 31 ธ.ค. 61 / 24 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 

06.20น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ
ศลุกำกร และรับกระเป๋ำสมัภำระ  
 

จำกนัน้เดนิทำงสู ่ชานคัคาเล ่(Canakkale)  ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง (แจก Breakfast Box บนรถ) 
เมอืงชำนัคคำเลเ่ป็นเมอืงศนูยก์ลำงกำรคำ้ และชมุทำงกำรเดนิรถ ทัง้ยงัเป็นทีข่น
ถ่ำยสนิคำ้จำกเอเชยีสูยุ่โรป ในสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่1 ชำนัคคำเลเป็นทีต่ัง้ของ
สมรภมูริบกลัลโิปล ีเมือ่ฝ่ำยสมัพันธมติรตอ้งกำรรุกคบืเขำ้ไปยังชอ่งแคบดำร์

ดะเนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตวัออกจำกสงครำม  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จำกนัน้เดนิทำงสู ่เมอืงทรอย (Troy)  ทีม่ชี ือ่เสยีงมำแตใ่นอดตี สรำ้งขึน้เมือ่ 
4,000 ปีมำแลว้ ในอดตีผูค้นสว่นใหญ่คดิวำ่เป็นนยิำยทีแ่ตง่ขึน้และน ำมำสรำ้งเป็น
ภำพยนตร ์แตใ่นศตวรรษที ่19 ไดม้กีำรขดุคน้และพบซำกเมอืงโบรำณทีเ่ป็นเมอืง
ทรอยในอดตีวำ่มอียู่จรงิ ตัง้อยูบ่นฝ่ังทะเลใกล ้ๆ  ปำกชอ่งแคบดำรด์ะเนลสท์ีแ่ยก

ยุโรปกบัเอเชยีออกจำกกนั ตรุกจีงึไดส้รำ้งมำ้ไมจ้ ำลองเพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่วจำก
ทั่วโลกทีห่ลงไหลในมหำกำพยอ์เีลยีต น ำท่ำน  ถ่ายรูปกบัม้าไม้ตามต านาน  
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงไอยว์ำลกิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  
         
   พักที ่HALIC PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมำยกำรเดนิทำงอกีครัง้ โดยทำงบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทำง  
 

วนัที ่3 วหิารอะโครโปลสิ (เคเบิล้คาร)์ – เมอืงโบราณเอเฟซุส – เมอืงปามุคคาเล ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืง เพอรก์ามมั (Pergamon) 
ระยะทำงประมำณ 65 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง ศนูยก์ลำงอำรยธรรมเฮโลนสิตกิในแถบเมดเิตอรเ์ร
เนียน ทัง้ดำ้นวฒันธรรม กำรคำ้ขำย และกำรแพทย ์น่ัง
เคเบิล้คำร ์ชม วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  ซึง่เป็นที่
ขนำนนำมถงึประหนึง่ดัง่ดนิแดนในสรวงสวรรค ์ดำ้นในจะ

เป็นบรเิวณวหิำรเทพเจำ้ซสุ หรอืเซอสุ ปัจจุบันน้ีเหลอืแต่
สว่นฐำนเท่ำนัน้ แท่นบูชำถูกน ำไปเก็บรักษำไวใ้น
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พพิธิภัณฑเ์พอรก์ำมมัทีก่รุงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมัน วหิำรทรำจัน ทีเ่หลอืบรเิวณของซุม้ประตเูอำไวใ้ห ้และ
โรงละครเพอรก์ำมมั โรงละครยุคโบรำณทีช่นัทีส่ดุในโลก สรำ้งปีที ่3 กอ่นครสิตกำล จุคนไดถ้งึ 10,000 คน  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

เดนิทำงสู ่เมอืงคูซาดาซ ึ(Kusadasi) ระยะทำงประมำณ 
200 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง เมืองท่ำ
ในอดีต เป็นจุดส่งถ่ำยสนิคำ้ที่ส ำคัญของพ่อคำ้วำนิชจำก
ยุโรปและแอฟริกำใต ้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโบราณเอ
เฟซุส (Ephesus Ancient City)  เมืองโบรำณที่มีกำร
บ ำรุงรักษำไวเ้ป็นอย่ำงดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชำว
โยนก จำกกรีก ซึ่งอพยพเขำ้มำปักหลักสรำ้งเมือง ซึ่ง

รุ่งเรืองขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตกำล ต่อมำถูกรุกรำน
เขำ้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซำนเดอรม์
หำรำชภำยหลังเมื่อโรมันเขำ้ครอบครองก็ไดส้ถำปนำ เอฟ

ฟิซุส ขึน้เป็นเมืองหลวงต่ำงจังหวัดของโรมัน น ำท่ำนเดนิ
บนถนนหนิออ่นผ่ำนใจกลำงเมอืงเกำ่ทีส่องขำ้งทำงเต็มไปดว้ยซำกสิง่กอ่สรำ้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วำ่
จะเป็นโรงละครกลำงแจง้ทีส่ำมำรถจุผูช้มไดก้วำ่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้ำนไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น ำท่ำนชม 

หอ้งอำบน ้ำแบบโรมันโบรำณ Roman Bath ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ำใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันน้ี 
หอ้งสมุดโบรำณทีม่วีธิกีำรเก็บรักษำหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงดทีุกสิง่ทุกอย่ำงลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิ
ทีม่คีวำมออ่นหวำนและฝีมอืปรำณีต จำกนัน้ไปชมโรงงานผลติเคร ือ่งหนงั  ตุรกเีป็นประเทศที่ส่งออกหนัง
วัตถุดบิใหก้ับแบรนดไ์ฮเอนดท์ำงฝ่ังยุโรปอกีดว้ย อสิระใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ของฝำกตำมอัธยำศัย น ำท่ำน
เดนิทำงสู ่เมอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทำงประมำณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
2.30 ชัว่โมง ค ำวำ่ปำมุคคำเลใ่นภำษำตุรกแีปลว่ำ ปรำสำทปุยฝ้ำย เป็นน ้ำตกหนิปูนสขีำวที่เกดิจำกธำรน ้ำ
ใตด้นิทีม่อีณุหภูมปิระมำณ 35 องศำเซลเซยีส ซึง่มแีร่หนิปูนแคลเซยีมออกไซด ์ผสมอยู่ในปรมิำณที่สูงมำก 
ไหลรนิลงมำจำกภูเขำ เกดิเป็นประตมิำกรรมธรรมชำตอินัสวยงำมและแปลกตำโดนเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  
 

พักที ่NINOVA THERMAL หรอืเทยีบเท่ำ 
           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมำยกำรเดนิทำงอกีครัง้ โดยทำงบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทำง 
 

วนัที ่4 เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโบราณเฮยีราโพลสี (Hierapolis) ตำมต ำนำน
กล่ำวว่ำสรำ้งขึน้ในรำว 190  ปีก่อนครสิตกำล ใกล ้ๆ  กับธำรน ้ำแร่รอ้น ตน้
ธำรแห่งปำมุคคำเล (ในปัจจุบัน) เฮียรำโพลิสเป็นเมืองศักดิ์ส ิทธิ ์
ศนูยก์ลำงทำงศำสนำ ปัจจุบันน้ีแมจ้ะเหลอืเพียงซำก แต่ยังคงมีเสน่ห ์

และเดนิทำงสู ่ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีจุดเด่นที่หนำ้ผำสี
ขำวขุ่นหนำ้ตำเหมือนธำรน ้ำแข็งขัน้บันได เกดิจำกน ้ำแร่รอ้นที่มี
ส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ผุดขึน้จำกใตด้นิ ตกตะกอนเป็น
หินปูนห่มเนินเขำทัง้ล ูกมำนับพันปีจนกลำยเป็นชัน้หนิลดหลั ่น

เหมือนระเบียงหมิะ งดงำมจนไดร้ับกำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมและชำตใินปีค.ศ. 1988 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทำงประมำณ 400 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.50
ชัว่โมง อดตีเมอืงหลวงของอำณำจักร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลำงทีส่ ำคญั

ของภูมภิำคแถบนี้ ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทัศนียภำพทีง่ดงำมตำมธรรมชำตติลอดสองฝ่ังทำง ของภมูภิำค
ตอนกลำงของตรุก ีท่ำนจะไดช้มวถิชีวีติตำมชนบทและทศันียภำพทีส่วยงำมของทุ่งหญำ้สลบักบัภูเขำ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
จำกนั้นน ำท่ ำนสู่  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana 
Museum)  ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลำน่ำ เจ
ลำเลดดนิ รูบี ซ ึง่เชือ่กันว่ำชำยคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศำสนำ

อสิลำม หรอืเรยีกไดว้ำ่เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศำสนำครสิต์
ใหเ้ปลีย่นมำนับถอืศำสนำอสิลำม เดมิเป็นสถำนที่นักบวชใน
ศำสนำอสิลำมท ำสมำธโิดยกำรเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟัง

เสยีงขลุ่ยส่วนหนึ่งของพิพธิภัณฑเ์ป็นสุสำนของเมฟลำน่ำ 
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เจลำลุคดนิ รูมี่อำจำรย์ทำงปรัชญำประจ ำรำชส ำนักแห่งสุลต่ำนอำเลดนิ เคย์โคบำทภำยนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลำยแหลมสเีขยีวสดใส ภำยในประดับฝำผนังแบบมุสลมิและยังเป็นสุสำนส ำหรับผูต้ดิตำม 

สำนุศษิย ์บดิำ และบุตร ของเมฟลำน่ำดว้ย  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8)  
 

          พักที ่OZKAYMAK PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมำยกำรเดนิทำงอกีครัง้ โดยทำงบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทำง 
  

วนัที ่5 คอนยา่ – คาราวานซาไร – คปัปาโดเกยี – นครใตด้นิคารต์คั – ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

น ำท่ำนเดนิสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทำงประมำณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 2.45 ชัว่โมง หนึ่งในมรดกโลกทีป่ระกำศโดยองคก์ำรยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1985 ภำพแปลกตำน่ำ
พศิวงทุกภำพทีป่รำกฏ ท่ำนอำจแทบไม่เชือ่ว่ำน่ีคอืฝีมือของธรรมชำตลิว้นๆ ภำยหลังที่ภูเขำไฟระเบดิขึน้

เมือ่รำวๆ 2 ลำ้นปีทีผ่่ำนมำ ก็มลีำวำและเถำ้ถ่ำนพวยพุ่งออกมำเป็นจ ำนวนมำก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดนิ
เดมิหนำขึน้ร่วม 150 เมตร กลำยเป็นชัน้ดนิใหม่ กวำ่จะเป็นริว้คลืน่ หนิเป็นลอนสวยงำม หนิเป็นแท่ง ปล่อง
ไฟ กรวย หนิรูปเห็ด รูปเจดยี ์ก็ตอ้งถูกทัง้กัดกร่อนจำกลม ฝน หมิะ และสำยน ้ำมำนับลำ้นปี ซึง่ท่ำนจะเริม่

มองเห็นววิสองขำ้งประปรำยเมือ่เริม่เขำ้สูค่ปัปำโดเกยี แวะถ่ำยรูป คาราวานซาไร (Caravansarai)  จุด
พักขบวนสนิคำ้โบรำณในสมัยจักรวรรดอิอตโตมันในอดตี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ นครใตด้นิคารต์คั (Cardak Underground City)  ซึง่เกดิจำกกำรขุด
เจำะพืน้ดนิในยำมสงครำมในอดตี เมอืงใตด้นิแห่งน้ีมคีรบทัง้หอ้งนอน หอ้งครัว หอ้งน ้ำ หอ้งอำหำร ฯลฯ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11)  
จำกนั้นชม การแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) 
ระบ ำหนำ้ทอ้งเป็นควำมบันเทงิเรงิใจที่ตกทอดมำตัง้แต่ยุค
โบรำณหลำยพันปี เป็นกำรเตน้ที่โยกยำ้ยเรือนกำย เอว 

สะโพก และบังคบักลำ้มเน้ือหนำ้ทอ้งอย่ำงพลิว้ไหว ดว้ยชุด
สดุหวำบหววิ นักเตน้ก็มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์อย่ำง
มำก ถือเป็นศำสตร์และศิลปะอย่ำงหนึ่งของพวกอำหรับและ

ประเทศในแถบเมดเิตอรเ์รเนียน 
 
 

 
   

พักที ่MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

           โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมำยกำรเดนิทำงอกีครัง้ โดยทำงบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทำง  
 

วนัที ่6 
ขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดยเกยี (ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืง

เกอเรเม ่– เมอืงองัการา่ 

 
 
โปรแกรมพเิศษ (ราคาไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 
ส ำหรับท่ำนใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ประมาณ USD 

230 ต่อทา่น (กรุณาเช็คราคาอกีคร ัง้กบัทางหวัหนา้ทวัรก์อ่นช าระเงนิ) เวลำประมำณ 05.00 น. 
เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทบอลลนูจะมำรับท่ำนทีบ่รเิวณล็อบบีข้องโรงแรม ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกยี
ในอกีมุมหนึง่ทีห่ำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง โดยบรษิทับอลลูนจะมที าประกนัภยั

ใหท้า่น แตบ่รษิทัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมกรณีขึน้บอลลูน 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเกอเรเม่ Goreme น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ (Goreme 
Open Air Museum) ทีเ่ป็นศนูยก์ลำงของศำสนำครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที่ 9 เกดิจำกควำมคดิของชำวครสิต์
ทีต่อ้งกำรเผยแพร่ศำสนำ โดยกำรขุดถ ้ำเป็นจ ำนวนมำกเพื่อสรำ้งโบสถ์ และยังเป็นกำรป้องกันกำรรุกรำน
จำกชนเผ่ำลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศำสนำครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถ่ำยรูปตำมเหลำ่อำคำรบำ้นเรือน
ของชำวเมอืงคปัปำโดเกยี ทีเ่กดิจำกกำรขดุเขำ้ไปในหนิภูเขำไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อำศัย รวมถงึใชเ้ป็นศำสน

สถำนตำ่งๆ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory)  ชมวธิีกำรทอพรหมแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคำ้ที่มี
ชือ่เสยีงของประเทศตุรกี ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซื้อของฝำกตำมอัธยำศัย สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่

เมอืงองัการา่ (Ankara) ระยะทำงประมำณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง เป็นเมือง
หลวงของประเทศตุรก ีตัง้อยู่บนฝ่ังทวปีเอเชยี ชำวตุรกจีะเรียกดนิแดนฝ่ังเอเชยีว่ำอนำโตเลยี และอังกำร่ำ
เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองรองจำกอสีตนับูล 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14)  
 
พักที ่TURIST HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมำยกำรเดนิทำงอกีครัง้ โดยทำงบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทำง  
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วนัที ่7 กรงุอสีตนับลู – สุเหรา่สนี า้เงนิ – ตลาดสไปซ ์– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (15) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) ระยะทำงประมำณ 450 กโิลเมตร ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 5 ชัว่โมง มหำนครสองทวปี เมืองส ำคัญที่สุดของประเทศตุรก ีมีต ำนำนกำรสรำ้งเมือง
มำแลว้เป็นเวลำกว่ำ 2,700 ปี โดยไบซัส (Byzas) ผูน้ ำชำวเมกำรำ (Megara) ตำมค ำแนะน ำของเทพ
พยำกรณ์ที่วหิำรเดลฟีในกรีซ ตดิกับช่องแคบบอสปอรัส เดมิชือ่ว่ำ ไบเซนทอิุม (Byzantium) มีถงึสมัย

จักรพรรดคิอนสแตนตนิมหำรำช ทรงแสวงหำชยัภูมอินัเหมำะสมเพือ่สรำ้งกรุงโรมใหมท่รงเลอืกเมอืงน้ี มกีำร
ก่อก ำแพงเมืองลอ้มรอบภูเขำ 7 ลูกใหเ้หมือนกับกรุงโรม 
ส ถ ำ ป น ำ เ มื อ ง น้ี ใ ห ม่ ขึ้ น ว่ ำ  ค อ น ส แ ต น ติ โ น เ ปิ ล 
(Constantinople) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ.779 มี

ประชำกรมำกเกอืบ 1 ลำ้นคน 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 
 น ำท่ำนชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สรำ้งขึน้ในสมัย

สลุตำ่นอะหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงคจ์ะสรำ้งมัสยดิของ
จักรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหร่ำน้ีสรำ้งใกลก้บัโบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยังเป็น

โบสถท์ีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในตรุก ี
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ตลาดสไปซ ์(Spice Market) รำ้น
รวงเต็มไปดว้ยสสีนั ตลำดน้ีจะขำยเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจำกนัน้

ก็มสีนิคำ้อืน่  ๆและรำคำดูเหมือนจะย่อมเยำว ์นอกจำกเครื่องเทศ
แลว้ ก็ยังจะมี เซรำมิก จำน ชำม ถว้ยชำ แจกัน โถ เครื่อง
ดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบำรำกู่ ทองค ำ เครื่องเงิน 

เครือ่งประดบัตำ่งๆ ของทีร่ะลกึพวกพวงกญุแจ กระเบือ้งเพนท์
ตดิผนัง ของกนิเล่นอย่ำงชำ กำแฟ ถั่วแมคคำดำเมีย พิตำชิ

โอ ขนมหวำนตุรกอีย่ำงเตอรก์สิดไีลท ์ตำปีศำจ เครื่องรำงสุดฮติ 

ฯลฯ 
 
 

 
 น ำท่ ำน  ล ่อ ง เ ร ือ ช ่อ ง แ ค บ บ อ ส ฟ อ ร สั  
(Bosphorus Cruise)  เพล ิด เพล ินกับทิวทัศน์

สวยงำมสองฝ่ัง ฝ่ังยุโรป- ผ่ำนพระรำชวังโดลบำมำเช 
โรงแรมชรีำอำน โรงแรมเคมปินสกี้อันเลศิหรู ตรงกันขำ้ม
ฝ่ังเอเช ียจะเป็นย่ำนเร ียกว่ำ เฟต ิอำห์เมต ปำซำ ยำล ี

เรยีงรำยไปดว้ยเรือนไมฤ้ดูรอ้น และสถำนทูตต่ำงชำตใินยุค
ออตโตมัน ผ่ำนไปใตส้ะพำนบอสฟอรัสฝ่ังยุโรปเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีม่สีสีนั ทัง้หอศลิป์ บำร ์รำ้นอำหำรมรีะดบั จำกนัน้

เรอืจะลอ่งสูย่่ำนชำนเมอืงทีส่งบและมเีสน่หแ์บบโบรำณ เมือ่เรอื
ลอดใตส้ะพำนลอดช่องแคบแห่งที่สอง-สะพำนฟำตหิ์ เสียงอกึทึกในตัวเมืองจะแผ่วลง เหลือแต่เสียงหวูด
เรือประมงเล็กๆ ที่กลับจำกหำปลำตอนกลำงวัน และเรือบรรทุกน ้ำมันของรัสเซยีและโรมำเนียที่แล่นเขำ้ออกช่อง
แคบบอสฟอรัสและดำรด์ะเนลส ์ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นภำพอดตีที่รัสเซยีถือเอำช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อก

ประตูหลังบำ้นของตน 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (17)  

พักที ่RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเท่ำ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมำยกำรเดนิทำงอกีครัง้ โดยทำงบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทำง 
  

วนัที ่8 มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย  - อา่งเก็บน า้ใตด้นิ – พระรางวลัโดลมาบาหเ์ช - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (18) 
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น ำท่ำนชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia) หนึ่งใน
เจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลำงที่สรำ้งมำยำวนำนเกอืบ 

1,500 ปี จักรพรรดจิัสตเินียน แห่งอำณำจักรไบแซน
ไทน์ทรงพระบัญชำใหส้องสถำปนิกแห่งยุคท ำกำร
บูรณะโบสถ ์หลัง เก ่ำ โดยออกแบบและปรับปรุงให ้

ยิ่งใหญ่อลังกำรอย่ำงที่ไม่เคยมีใครท ำมำก่อนในโลก 
งบประมำณไม่อัน้ เซนตโ์ซเฟียด ำรงสถำนะเป็นโบสถ์
คริสต์มำกว่ำ 900 ปี ก่อนจะมำถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 
พฤษภำคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนตโินเปิลถูกตแีตก

โดยสุลต่ำนเมหเ์มตที่ 2 และยดึเมืองหลวงแห่งไบแซน
ไทนไ์ด ้ก็ทรงเสด็จไปยังเซนตโ์ซเฟียเพือ่ท ำกำรละหมำด 
พรอ้มทัง้บัญชำใหเ้ปลีย่นสถำนะจำกโบสถค์รสิตเ์ป็นมัดยดิของชำวมุสลมิ โดยใหฉ้ำบปูนปิดทับภำพโมเสก

อันสวยงำมใหห้มด จำกนัน้น ำท่ำนชม อา่งเก็บน า้ใตด้นิ (Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงค์
เก็บน ้ำที ่ใหญ่ที่สุดในอสีตันบูล สำมำรถเก็บน ้ำไดถ้งึ 88,000 ลูกบำศกเ์มตร สรำ้งขึน้ตัง้ต่สมัยครสิต์
ศวรรษที่ 6 ภำยในอุโมงคม์ีเสำกรีกตน้สูงใหญ่ค ้ำเรียงรำยเป็นแถว  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 
(Dolmabahce Palace) สรำ้งโดยสลุตำ่นอบัดลุ เมซดิ 
(Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใชเ้วลำสรำ้งถงึ 30 ปี สรำ้ง
ดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสำนกบัตะวนัตก 

ตวัอำคำรยำวถงึ 600 เมตร ตัง้อยู่รมิชำยฝ่ังทะเลมำรม์ำรำ
ในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียโุรป จุดเดน่ของวงัแหง่
น้ีคอืมกีำรประดบัตกแตง่ดว้ยควำมประณีตวจิติรตระกำรตำ

มทีัง้เฟอรน์เิจอร ์พรม โคมไฟ เครือ่งแกว้เจยีระใน และรปู
เขยีน รูปถ่ำยตำ่งๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงมำก 
 

 
สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนสู ่อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีเพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

20.55 น.  ออกเดนิทำงกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ TK64 สำยกำรบนิ Turkish Airlines บริกำร

อำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ 

 

10.05 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำเขำ้  โดยสวสัดภิำพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหตุ :  

รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 10 ทา่นขึน้ไป 

ถำ้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลำ่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ  

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตำมเทีย่วบนิทีร่ะบุในรำยกำรท่องเทีย่ว 

 คำ่ภำษีสนำมบนิ ภำษีน ้ำมัน 
 คำ่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่ำน) ตำมที่ระบุในรำยกำรท่องเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และคำ่ยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุในรำยกำรท่องเทีย่ว 
 คำ่ใชจ้่ำยมัคคเุทศก ์/ หัวหนำ้ทัวร ์ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง วงเงนิ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ธรรมเนียมในกำรท ำหนังสอืเดนิทำง หรอืเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

 คำ่ระวำงกระเป๋ำน ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั เชน่ อำหำร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจำกรำยกำรท่องเทีย่ว คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์ มนิบิำรแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำยของแตล่ะประเทศ 
 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถทา่นละ 60 USD ตลอดทรปิ 

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช ำระคำ่มัดจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองภำยใน 3 วนั 

 ช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภำยใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทำง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยดึมัดจ ำเต็มจ ำนวน 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 21 วนั ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้่ำย 100% ของรำคำทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุด เทศกำลตำ่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรำนต ์เป็นตน้ ทำงบรษัิทฯ ตอ้งมกีำรกำรันตมีัดจ ำ

ทีน่ั่งกบัทำงสำยกำรบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตำ่งๆ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคำ่มัดจ ำ หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วำ่ยกเลกิกรณีใดก็ตำม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจำกเป็น

นโยบำยของสำยกำรบนิ 
 

 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอื เปลีย่นแปลงรำคำ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ำยกำรบนิประกำรปรบัขึน้ภำษีน ้ำมัน ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ภำษีน ้ำมันเพิม่ตำม

ควำมเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรำยกำรท่องเทีย่วตำมควำมเหมำะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 
หรอืเหตกุำรณท์ีอ่ยู่เหนือกำรควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หำกเกดิเหตกุำรณส์ดุวสิยั เชน่ ควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ กำรยกเลกิ
เทีย่วบนิ กำรเมอืง กำรประทว้ง กำรนัดหยุดงำน กำรกอ่จลำจล ปัญหำจรำจร อบุัตเิหต ุ ภยัธรรมชำต ิ หรอื

ทรัพยส์นิสญูหำยอนัเน่ืองมำจำกควำมประมำทของตวัท่ำนเอง หรอืจำกกำรโจรกรรม และอบุัตเิหตจุำกควำม
ประมำทของตวัท่ำนเอง 

 กรณีทีส่ถำนทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ชมไดเ้น่ืองจำกเหตสุดุวสิยั สภำพอำกำศ เหตกุำรณท์ีอ่ยู่เหนือกำร

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่่ำนสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำรใดๆ หรอืไม่เขำ้ชมสถำนทีใ่ดๆ ก็ตำมทีร่ะบุในรำยกำรท่องเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทำงพรอ้มคณะ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคำ่ใชจ้่ำยไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตำ่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงเขำ้-ออกตำมประเทศที่

ระบุไว ้  เน่ืองจำกกำรครอบครองสิง่ผดิกฎหมำย สิง่ของตอ้งหำ้ม เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วำ่ดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตำมบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดก็ตำม 

 กรณีทีท่่ำนใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงเพือ่กำรท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หำกท่ำนถูกปฏเิสธ

ในกำรเขำ้-ออกประเทศใดๆ ก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคำ่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 


