
 
 
 
 
 
 

ตรุก ีอสิตนับลู ทรอย 8วนั 6คนื 
โดยสายการบนิ Turkish Airlines (TK) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - เดอืนมนีาคม 63 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง 

ชมเมอืงอสิตนับลู สุเหรา่สนี า้เงนิ สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย ลอ่งเรอืบอสฟอรสั 

พเิศษ !! พกัโรงแรมถ า้ 1คนื + ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

 



 
 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี (Infant)คดิ 50% ของคา่ทวัร ์
 
วนัแรก  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานอสิตนับูล   
06.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ

ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines 
เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

09.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน อตาเตริ์ก (Ataturk Airport) เมืองอิสตนับูล 
ประเทศตุรก ีสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK59  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 
16.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับูล ประเทศ

ตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล 

(Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) เมอืงส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนส
แตนตโินเปิล เป็นเมืองทีม่ีประชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบ
บอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 

ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ังThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนา
โตเลยี) ในอดตีอสิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ส่งผลให ้
อสิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกันออกไป  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม  
ทีพ่กั GONEN YENIBOSNA HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
วนัทีส่อง         เมอืงชานคัคาเล – เมอืงทรอย – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) (ระยะทาง 305 ก.ม /ใชเ้วลา 
4.30 ช.ม ) ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จาก

เอเชยีสู่ยุโร นับตังแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่2 ไดส้รา้ง ป้อมปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 1452 
เมอืงชานัคคาเลในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่

ฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลสเ์พื่อบบีใหตุ้รกถีอน
ตัวออกจากสงครามโลกโดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รุงทรอยแตก  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
พกัเดีย่วเพิม่ /เดนิทาง

ทา่นเดยีว 

05 – 12 พฤศจกิายน 2562 29,888 7,500 

13 – 20 พฤศจกิายน 2562 29,888 7,500 

05 – 12 ธนัวาคม 2562 30,888 7,500 

24 – 31 ธนัวาคม 2562 31,888 7,500 

28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563 39,888 7,500 

29 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 29,888 7,500 

26 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 29,888 7,500 

25 – 31 มนีาคม 2563 29,888 7,500 



 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม เมอืงทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานัคคาเล ซึง่เป็น
เมอืงศนูยก์ลางการท่องเทีย่วแหง่หนึ่ง บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัดแสดงแบบจ าลองกรุง

ทรอยและเรื่องราวการคน้พบโดย นักโบราณคดพีรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยทีถู่ก
สรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ซากเมืองเก่าก าแพง ประตูและมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอยซึง่
เปรียบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นศกึของนักรบ โบราณโดยเป็นสาเหตทุ าให ้

กรุ งทรอยแตก ให เ้วลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กบัม้าไม้จ าลองแห่งทรอย 
(Hollywood Troy)  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม   
ทีพ่กั Grand Hotel Temizel  5 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
วนัทีส่าม      เมอืงคูซาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มาร ีHouse of Virgin 

Mary - เมอืงปามุคคาเล ่                                                                              

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ระยะทาง 230 ก.ม /ใชเ้วลา 3 ช.ม 

) เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แตก่อ่นครสิตกาล หลังจากทีต่กเป็นอาณาจักรออตโต
มัน มหาเสนาดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1 และสุ

สต่านออสมันที่ 2 ไดส้รา้งสุเหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองทีพั่ก
ส าหรับกองคาราวาน เพื่อใหคู้ซาดาสเึป็นเมืองท่าที่เหมาะในการท าการคา้ระหว่าง
ยุโรปและแอฟรกิาใต ้และ คูซาดาสเึพิง่เป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ.1980 

จากนัน้ น าท่านสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารทีเ่ป็นสัญลักษณ์
ของนครเอฟฟิซุส คอื หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอีก

แห่งคอืวหิารแห่งจักรพรรดเิฮเดรียน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดิ
เฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นี้คอือยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกัน

ที่สิง่ก่อสรา้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึง่
สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 
1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่บา้น

พระแม่มาร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมา
อาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาว

เยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 
1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตา
ตนเอง เมื่อเธอเสียชวีติลงมีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 

1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารีไดร้ับการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้นของ



 
 
 
 
 
 

พระแม่มารี ซึง่พระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้น

นอกของบา้นมกี๊อกน ้าสามก๊อกทีเ่ชือ่ว่าเป็นก๊อกน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่
ในเรื่อง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มี

ความเชือ่ว่า หากตอ้งการใหส้ิง่ที่ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้
น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภาพสูง ซึง่ตุรกีเป็นประเทศที่

ผลติหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ยังผลติเสื้อหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี เช่น 
Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง  

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่  (Pamukkale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใช ้

เวลา 2.40 ช.ม ) ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” 
Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้

จากธารน ้าใตด้นิที่มีอุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นที่มีแร่หนิปูน (แค
ลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึจนท า
ให ้ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม   

ทีพ่กั PAM THERMAL HOTEL 5 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีส่ ี ่       ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล)่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรุก ี
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้

ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอา่งน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้
มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็น

หนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 
องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต 
ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้น าท่านชมเมอืงโบราณเฮยี
ราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบ่ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1

แหง่แพรก์ามุม 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศ

ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมปิระเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะ
ถ่ายรูป คาราวานสไลน์ เมอืงคอนย่า (Konya) (ระยะทาง 485 ก.ม /ใชเ้วลา 5.40 

ช.ม )  ทีพั่กกองคาราวานในอดตีของสลุตา่นฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยู่
ทีห่มู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 ประตู

ท าดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอืน่จัดเป็นครัว 
หอ้งน ้ า  และหอ้งนอน เดินทางต่อสู่ เมือง เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia  
(ระยะทาง 130 ก.ม /ใชเ้วลา 1.40 ช.ม ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม  
ท่านชม ระบ าหนา้ทอ้งตรุก ี(Belly Dance) เป็นการเตน้ร าที่เชือ่กันว่าเก่าแก่สุด

อย่างหนึ่ง มรีากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน สัมพันธ์
กับวัฒนธรรมบชูาพระแม่ผูเ้ป็นแหลง่ทีม่าของพลังชวีติ และมพีธิกีรรมเกีย่วพันกับความ
อุดมสมบูรณ์ เอือ้ใหก้ารคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แต่เดมิจงึเป็นการร่ายร าทีเ่นน้

การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างร ามรี่างกายแข็งแรง(พรอ้มเส
รฟิ Local Drink ไม่จ ากัด) 

ทีพ่กั GOREME KAYA HOTEL CAPPADOCIA  โรงแรมถ า้ หรอืเทยีบเทา่ 
 

เนื่องดว้ยโรงแรมถ ้าจะอยูบ่นเนนิสงูบนภเูขาและแตล่ะชัน้ไม่มลีฟิต ์ตอ้งยกกระเป๋าขึน้บรรได ดว้ยสะภาพพืน้ที่
ไม่เหมะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จงึแนะน าใหทุ้กท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1คนืและชดุ

ส าหรับวันรุ่งขึน้กระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไวบ้นรถทัวรไ์ด ้

*แตร่บกวนส ารวจสิง่ของมคีา่ในกระเป๋าทีอ่ยูบ่นรถ  ถา้เกดิของสูญหายทางทวัรจ์ะไมส่ามารถ
รบัผดิชอบสิง่ของของลูกคา้ใดๆท ัง้ส ิน้* 

 
วนัทีห่า้          เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตด้นิชาดคั – กรุงองัการา     

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หมายเหตุ: ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุม
หนึ่งที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึน้
บอลลูน 1 ท่าน ราคาประมาณ 230  USD ) หรือถา้หากใครอยากสัมผัสประสบการณ์
ใหม่กับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็น
รูปทรงตา่งๆ ไดเ้ห็นปล่องภูเขาไฟในอกีมุมมองหนึ่ง ใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพเก็บความ
ประทับใจกับววิทวิทัศน์ที่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ Jeep 1 ท่าน ราคาประมาณ 
120 USD ) จากนัน้ น าท่านชม นครใตด้นิชาดคั (Cardak Underground City)  



 
 
 
 
 
 

เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมืองใตด้นิ

แห่งนี้มคีรบเครื่องทุกอย่างทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยี่ยม ชมพพิธิภณัฑ์
กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้า
เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ที่

ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
จากนั้นน าท่ านเดินทางชม โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค 

(Pottery)และรา้นจวิเวอรร์ี ่Jewellery อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ
ไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่กรุงอังการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /
ใชเ้วลา 3.30 ช.ม ) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี เป็น

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ระหว่างทางแวะเทีย่วชมความสวยงาม
ของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม  
ทีพ่กั ALTINEL HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
วนัทีห่ก          กรุงอสิตนับูล – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   น าท่านเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใชเ้วลา 5 ช.ม )  
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   

น าท่าน ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The 
Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 

กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรป
และสุดขอบของทวปีเอเชยีมา พบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอส
ฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอื

ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือ
บา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ มักเรียกกันว่าตลาด
อียิปต์ เป็นตลาดพื้นเมืองของจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต 
(Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากไดใ้นราคา



 
 
 
 
 
 

ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของ

ตรุก ีเป็นตน้ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง    
ทีพ่กั GONEN YENIBOSNA HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
วนัทีเ่จ็ด          สุเหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - พระราชวงัทอปกาปี   

                      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                                     
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ทีจั่ตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึง่คั่นระหวา่ง
มหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสนี ้าเงนิ เป็นสิง่กอ่สรา้งสมัยกรกี เมือ่ ค.ศ.
203 ใชเ้ป็นสนามแข่งมา้และแข่งรถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมเีสาส าคัญ 3 ตน้คอื 

เสาคอนส  แตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู น าท่านชม
สุเหร่าสนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสว  ยงาม

แห่งหนึ่ง ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และ
ถูกสรา้งขึน้บนพื้นทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1 

ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี (ภายในอาจมกีารปรบัปรุง ท าใหบ้างชว่งไม่
สามารถชมดา้นในได)้ *กรุณาแตง่กายสุภาพ และสุภาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลุม
ไวส้ าหรบัรบัใชค้ลุมศรษีะระหว่างเทีย่วชม สุเหร่าสนี า้เงนิ*จากนั้น น าท่านชม 
สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภัณฑ์
ฮาเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธ

ดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่
ทีสุ่ดแห่ง  หนึ่ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ทีย่อด

โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซน
ไทน์ (ปิดเขา้ชมทุกวนัจนัทร)์  
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

เทีย่ง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่
ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็น

พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บ  มหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเช่น เพชร 96 กะรัต กรชิ
ทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ และเครื่องทรงของ
สลุตา่นฯลฯ(ปิดเขา้ชมทุกวนัองัคาร)   

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล เพื่อ
เช็คอนิเดนิทางกลับ  

18.35 น.         ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ
ที ่TK58 

 
วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ
07.50+1 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

 
 

*************************************************** 
 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วได้
ครบถว้นตามโปรแกรม 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

➢ การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 25 ท่าน 

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 
- หรือขอเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการ 

เดนิทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยัง

ประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
➢ กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้

เพราะจะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆ ทัง้สิน้ 
➢ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

➢ การช าระค่าบรกิาร ช าระเงนิค่าจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการ
เดนิทาง 25 วนักอ่นวนัเดนิทาง **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอื

มากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจ
ปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน**กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณี
เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 



 
 
 
 
 
 

➢ ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้ไม่สามารถเลื่อนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้ง

เดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุท่านัน้ 
➢ ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน ตอ้งจ่าย

คา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน้ 
➢ ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของ

แต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม 
อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

➢ โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

➢ การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื่อ
เป็นสนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพื่อมอบใหหั้วหนา้

ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ
คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง
ออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

✓ คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4-5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมี
งานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยา้ยพักในเมือง

ใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านตอ่หอ้ง โรงแรม
ในตรุกสีว่นใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ่้ายพักเดีย่วเพิม่) 

✓ คา่อาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 
✓ คา่รถตลอดรายการทัวร ์
✓ คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้ง

เครือ่งทา่นละ 1ใบ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไม่สามารถซือ้เพิม่ได ้
และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิท่านจะตอ้งช าระ

คา่ปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
✓ คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

    ไม่รวมประกันสขุภาพ  

✓ คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับ
รถ) 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่บรกิาร และคา่ใชจ่้ายสว่นตัวทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์ ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70  USD /ท่าน 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
× คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี ฯลฯ 
× ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมกีาร

เก็บเพิม่ 
× คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

× คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
× คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

× คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4.  ส าเนา

ทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซี่าใหท้่าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
หมายเหตุ   

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ 

แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 

ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่มหากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่
ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14

วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 



 
 
 
 
 
 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน
เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการ
เดนิทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพในระหว่างการเดนิทางได ้

จากบรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  
16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่าน

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ

ทัง้สิน้ 
 

 
 
 

 


