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น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศตรุก ี กบัเสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางจากท ัว่โลก 

เมอืงอสิตนับลู ศนูยก์ลางจกัรวรรดไิบแซนไทนท์ีรุ่ง่เรอืง ดว้ยการผสมผสานของสองศาสนาอยา่งลงตวั    

 เทีย่วชมรอ่งรอยอารยะธรรมกรกีโบราณ เมอืงชานคัคาเล ่ เมอืงทรอย  

ตืน่ตากบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตใิน เมอืงปามคุคาเล ่เมอืงน า้พุรอ้น และปราสาทปยุฝ้าย 

 เมอืงคอนยา่ อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคู   

เมอืงซาฟรานโบล ูหมูบ่า้นมรดกโลกกลางหบเขา   

เมอืงคปัปาโดเกยี ดนิแดนปลอ่งนางฟ้า ภมูปิระเทศแปลกตาดจุสรวงสวรรค ์  

บรกิารน า้ดืม่วนัละ 2 ขวด  

พเิศษ  บนิตรง Turkish Airlines 



รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์U 
สายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกแกท่กุทา่น 

23.05 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีบนิตรง โดยเทีย่วบนิที ่TK69  
 

วนัทีส่อง      อสิตนับลู – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สเุหรา่สนี า้เงนิ – พระราชวงัทอปกาปิ - ชานคันาเล ่                                

                                                                                                                                  (-/L/D) 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี(เวลาทีป่ระเทศตรุกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง/
กรุณาปรับเวลานาฬกิาของทา่น) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระแลว้  
น าท่านชมเขา้ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน คือ 
พพิธิภัณฑฮ์ายาโซฟีอา เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็น
สเุหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑ์ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด
แหง่หนึง่ และมักถกูจัดใหอ้ยูใ่นรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเดน่อยูท่ีย่อดโดม
ขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
น าท่านเขา้ชมบรเิวณดา้นหนา้ สุเหร่าสนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานที่ศักดิส์ทิธิท์างศาสนาที่มี
ความสวยงามอกีแห่งหนึง่ ซึง่ชือ่น้ีไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้น
ใน ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ดที ่1  ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
น าทา่นชมบรเิวณดา้นนอกพระราชวงัทอปกาปิ (Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มต
ที ่2 และเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภัณฑพ์ระราชวังทอปกาปิซึง่หอ้งทีโ่ดง่ดังคอืหอ้ง
ทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถลุ ้าคา่มากมายโดยมกีรชิแห่งทอปกาปิ ดา้มประดับมรกตใหญ ่
3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทส์ าคัญ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ระยะทาง 360 กม. ซึง่ตัง้อยู่รมิ

ทะเลมาร์มาร่า ตัดกับทะเลอีเจียนซึ่งเป็นที่ตัง้กรุงทรอย แวะชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย 
(Wooden Horse of Troy) ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ 
โดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก และสรา้งขึน้เพือ่ดงึดูดนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหา
กาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั IRIS HOTEL CANAKKALE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
   

วนัทีส่าม ทรอย - ปามคุคาเล ่                                                                                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทรอย (Troy) เมอืงในตานานกรีกโบราณ ไดม้กีารบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตร์
ของโลกตะวันตกวา่ กรุงทรอย (Troy) ตัง้อยูบ่รเิวณจุดยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของชอ่งแคบเฮลเลสพอนด ์



(Hellenpond) หรอืชอ่งแคบดารด์าแนลลใ์นปัจจุบันเพราะสามารถควบคุมเสน้ทางตดิตอ่ระหว่างเอเชยี
กับยุโรปได  ้ทั ้งท างบก  และทางนา้  ซึ่งแต่ เดิม นักปราชญ์ต่ างก็ เชื่อกันว่าก รุงทรอยเป็น 
ตานานทีป่รากฎเฉพาะใน หนังสอืมหากาพยเ์รือ่งอเิลยีด (Iliad) ของมหากวโีฮเมอร ์(Homer) เท่านัน้ 
แต่ภายหลังเมอืงทรอยถูกคน้พบโดยนักโบราณคดี ใน ปี ค.ศ. 1930 บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัดหอ้ง
แสดงแบบจาลองกรุงทรอย และเรือ่งราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอย
ที่ถูกสรา้งซอ้นทับกันถึง 9 ชั ้น มีซากเมืองเก่า กาแพง ประตู และมา้ไมจ้าลองแห่งทรอย ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง    
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale) ระยะทาง 200 กม. เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหล

ทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกี กอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา ผลจากการ
ไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และการแข็งตัว
ของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก เรยีก
ปรากฏการณ์น้ีว่า ปราสาทปุยฝ้าย น าท่านชมปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่รอ้นทีซ่ ึง่ใน
อดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่า น ้าพุรอ้นดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงฮเียราโพลสิ (Hierapolis) 
และเนโครโพลสิ (Necropolis)  ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้ัมผัสเมอืงโบราณอกีแห่งหนึ่งซึง่สรา้งขึน้ใน
สมัยโรมัน   

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั TRIPOLIS HOTEL PAMUKKALE หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
วนัทีส่ ี ่  ปามคุคาเล ่– คอนยา่ – คปัปาโดเกยี                                                        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนย่า (Konya) ระยะทาง 270 กม. อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูค 
ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบน้ี ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ
กับ ทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ีท่านจะไดช้ม
วถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกับภเูขา ระหวา่งทาง                 น าทา่น
ชมคาราวาน สไรน ์(Caravanserai) ที่พักแรมและแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ใน
สมัยออตโตมัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
บา่ย น าท่านชมพพิธิภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana Museum) ซึง่เล่ากันว่ากอ่ตัง้ขึน้ในราวปี ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามซึง่ก าเนดิในอัฟกานสิถาน เดนิทางมายังเมอืง
คอนย่าตามค าเชญิของสลุตา่นเซลจูค เพือ่เขยีนบทกวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และไดเ้สยีชวีติลงใน
ปีค.ศ. 1273  
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 327 กม. ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศ

อันน่าอัศจรรย ์ซึง่ในอดตีกาลมกีระแสลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับ

ถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และ 

กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ดว้ยภูมิ

ลักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่ว่า ดนิแดนแห่งเทพนยิาย หรอืดนิแดนแห่งปล่อง

นางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก

ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านชมหุบเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่โดยใชเ้ป็นที่อยู่

อาศัยในอดตี ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรูีพรุน มทีัง้รอยเจาะ รอยขุด อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้

ภูเขาเพื่อเอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณทีสู่งที่สดุของบรเิวณโดยรอบ 

ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึ

ยามมภีัยในอดตี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั MUTAFA RESORT CAPPADOCIA  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว (2 คนื)  

   
วนัทีห่า้  คปัปาโดเกยี                                                                                       (B/L/D) 

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 

ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 

เวลา 04.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก            

ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง พรอ้มบรกิารอาหารวา่ง และแชมเปญ (คา่ขึน้บอลลนู

ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาท่านละ 230 US Dollar 5,900 บาท)  ”ประกนัภยัที่ท าจาก

เมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท และกจิกรรมนีข้ ึน้อยูก่บัดลุย

พนิจิของทา่น แตบ่รษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารบอลลนู รวมประกนัอบุตัเิหตไุปแลว้กบัราคาการบรกิาร” 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (หลงัโปรแกรมพเิศษ) 

 หลงัอาหารเชา้เป็นเวลาอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณรอบๆ

โรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ โรงงานเซรามิค (Pottery at 
Avanos Village) สนิคา้คณุภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) น าท่านชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ 

(Goreme Open Air Museum) ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจาก

ความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยัง

เป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และ

ถา่ยรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และ

ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเทีย่วนครใตด้นิ (Underground City) เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ

ซอ่นของชาวเมอืงจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมนัีกทอ่งเทีย่ว

ไปเยีย่มเยยีนเยอะทีสุ่ด คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมอืงไคมคัล ี(Kaymakli Underground City)  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWuTLMszTNcZh9lXRyzMcFyA6GtBdaeM0C1NBJso8sjbrUa7feAAG8BLS4IHluJtFxEml5mWqeZeUgD8CgFeUvWniSawLGBIY5yeWu0Y8GhKYT84k5TjHKUFuMB2NSNANdtY9CskYdhUe9pQD9OezS&__tn__=*NK-R


พรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็น

สิง่มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหนึง่ก็วา่ได ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั MUTAFA RESORT CAPPADOCIA  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีห่ก  คปัปาโดเกยี – ทะเลสาบทซู – กรงุองัการา่ – ซาฟรานโบลู                       (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 น าทา่นเดนิทางสูก่รงุองัการา่ (Ankara) ระยะทาง 305 กม. เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุกแีละเป็น

เมืองหลวงของจังหวัดอังการา อังการาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ตัง้อยู่ใน

จังหวัดอังการาอยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 938 เมตร มีประชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน อังการาตัง้อยู่

บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี จงึเป็นเมืองที่มีความส าคัญทัง้ทางธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็น

ศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรก ีและเป็นทีต่ัง้ของสถานทูตประเทศต่างๆ อังการายังเป็นศูนยก์ลางของทาง

หลวงและเสน้ทางรถไฟท าใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการคา้ขาย 

ระหว่างทางแวะชมทะเลสาบทูซ (Lake Tuz) ทะเลสาบน ้าเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของตุรก ีเมื่อ

หนา้รอ้นมาถงึน ้าจะเหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกองเป็นแผน่หนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้

สขีาวอมชมพสูดุลกูหลูกูตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมสุสานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) อนุสรณ์สถาน และสสุานของ Mustafa Kemal 
Ataturk ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามกูอ้สริะภาพของตุรก ีหลังสงครามโลกครัง้ที ่1 รวมถงึเป็นผูก้อ่ตัง้ และ
เป็นประธานาธบิดคีนแรกของสาธารณรัฐตรุก ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 



บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาฟรานโบลู (Safranbolu) ระยะทาง 230 กม. เป็นหมู่บา้นที่มีลักษณะ

บา้นเรือนในแบบออตโตมันโดยแท  ้ไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 

1994 ที่แสดงถงึมรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละทางวัฒนธรรมผ่านทางโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรม

มากกว่าหนึ่งพันโครงสรา้งที่แสดงถงึตัวตนของสถาปัตยกรรมดัง้เดมิของตุรกี ทัง้อาคารบา้นเรือน 

สเุหร่า โรงพยาบาล หอนาฬกิา รวมไปถงึป้อมต ารวจทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยตดิอันดับตน้ๆ ของโลก ทัง้น้ียังเป็น

แหล่งรวมอารยธรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิจักรวรรดโิรมัน อาณาจักรไบแซนไทน์ อาณาจักรเซลจุก และ

อาณาจักรออตโตมัน ทัง้น้ียังเป็นเสน้ทางการคา้ขายเสน้ทางสายไหมระหว่างเมอืงอสิตันบูลอกีดว้ย 

เมอืงซาฟรานโบลเูป็นถิน่ก าเนดิของหญา้ฝร่ัน หลักๆ จะสกัดสขีองหญา้ฝร่ันเพือ่ใชเ้ป็นสใีสท่ัง้ขนมและ

อาหารของตรุก ี ดว้ยความหอมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากไวเ้ป็นสผีสมอาหารแลว้ยังสามารถใช ้

ในการยอ้มผา้เพือ่ท าพรมอกีดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั KAHVECILER HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีเ่จ็ด  ซาฟรานโบลู - อสิตนับลู - ตลาดสไปซ ์                                                    (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิเนนิเขาฮดิริล์คิ (Hidirlik Hill) ใหท้่านอสิระถ่ายภาพบรรยากาศเมอืง

ซาฟรานโบลูทัง้เมอืงแบบพาโนรามา บรเิวณใกล ้ๆ  มรีา้นชาไวบ้รกิาร ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ 

หรือเก็บภาพประทับใจในสวนชมววิตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดย่านเมอืงเก่า 

(Old Square) เป็นตรอกซอยในเมอืงซาฟรานโบล ูมทีัง้เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ อาหารและขนมใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก หรอืจะเลอืกมมุถา่ยภาพกับความสวยงามของบา้นเรอืนดัง้เดมิแบบออตโต

มันเพือ่อัพโหลดโซเชยีลมเีดยีตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวัของทา่น 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสิตันบลู ระยะทาง 400 กม.  

น าท่านเทีย่วชมตลาดสไปซ ์(Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝาก

คุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกสิดีไลท ์

(Turkish Delight) ขนมหวานทีช่าวตุรกนีิยมทานคู่กับชารอ้น สนิคา้อันเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มใีหเ้ลอืก

ซือ้มากมาย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวัของทา่น 
ทีพ่กั TRYP BY WYNDHAM HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีแ่ปด  ยา่นบาลตั - หอคอยกาลาตา้- กาลาตา้พอรต์ - จตัรุสัทกัซมิ - สนามบนิอสิตนับลู                                                      

                                                                                                                                  (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
  น าท่านเที่ยวชมยา่นบาลตั (Balat Old House) เป็นย่านที่เก่าแก่และสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อ

ไดม้าเยือน ตัง้อยู่ที่เมืองอิสตันบูล พื้นถนนปูดว้ยหินกอ้นโตๆ บา้นเรือนมีลักษณะเป็นตึก และมี

สสีันแจ่มจรัส แต่มอีายุมากกว่า 50 ปีมาแลว้ ซึง่ในบางหลังมอีายุกว่า 200 ปีทีน่ี่เป็นสถานทีย่อดนยิม

เป็นอยา่งมาก ปัจจุบันมคีาเฟ่และรา้นอาหารมากมายตัง้อยูท่ีน่ี่ 

  จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่ หอคอยกาลาตา้ (Galata Tower) หรอืบางทเีรยีกว่า Christea Turris ซึง่

แปลวา่ หอคอยแหง่พระครสิต ์ในภาษาละตนิ เป็นหอคอยหนิยคุกลางของนครอสิตันบลู เป็นอกีหนึง่ใน

สถานทีส่ าคัญทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมอืง ดว้ยลักษณะทรงกระบอกสงู ของหอคอยทีโ่ดดเด่นเหนือเสน้

ขอบฟ้า ท าใหเ้กิดทัศนียภาพอันงดงาม ของคาบสมุทร และบริเวณโดยรอบของเมืองอิสตันบูล 

นอกจากน้ีตลอดแนวถนน ยังเต็มไปดว้ยอาคารและรา้นคา้ ทีม่สีถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป ทีส่วยงามและ

แปลกตาอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กาลาตาพอรต์ (Galataport) ศูนย์การคา้และศูนย์กลางศิลปะและ

วัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองอสิตันบูล ทัง้น้ียังเป็นท่าเรือส าราญระดับโลกและเป็นหนึ่งในจุดหมาย

ปลายทางการลอ่งเรอืชัน้น าในเสน้ทางเดนิเรอืยโุรปอกีดว้ย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ ตัง้แตส่นิคา้ 

D.I.Y สนิคา้ทอ้งถิน่ จนถงึรา้นคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ทัง้น้ียังมรีา้นอาหาร รา้นเครือ่งดืม่ คาเฟ่ หรอืใหท้า่น

ไดเ้ก็บภาพบรรยากาศมมุถา่ยภาพตา่ง ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวัของทา่น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย น าทา่นเทีย่วชมจตัรุสัทกัซมิ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรยีกไดว้า่เป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงอสิ

ตันบูล มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ, รา้นอาหารพื้นเมอืงหรอืแมแ้ต่รา้นอาหารทะเล อกีทัง้ยังมี

รา้นหนังสอื, รา้นชา กาแฟ และไอศกรมี ตลอดถนนสายน้ี และยังมแีทรม (Tram) โบราณ ใหน่ั้งเลน่ชม

วถิีชีวติความเป็นอยู่ของชาวเมืองอสิตันบูล ถนนน้ีใช่ ว่าจะมีแต่คนเดนิตอนกลางวันเท่านั้น พอตก

กลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดังกึง่บาร ์มทีัง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกี

มาน่ังพบปะสงัสรรคเ์ต็มแน่นแทบทกุรา้น เรยีกวา่เป็นจุดนัดพบยอดนยิมของ ชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวัของทา่น 
   ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

 

วนัทีเ่กา้  สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

01.45 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย บนิตรง โดยเทีย่วบนิที ่TK68  

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ...   
 

 
 

➔บรกิาร FREE WIFI บนรถบสัตลอดการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



อตัราคา่บรกิาร  

 
ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัทา่นละ 2,000 บาท 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในต่างประเทศ ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

✓ คา่รถบัสโดยสารปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ัก 6 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ    

✓ คา่อาหารทัง้หมด ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ   

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงื่อนไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกันการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน้ี์ ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

✓ คา่บรกิารน า้ดืม่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 

✓ สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย (ตรวจทีต่่างประเทศ ราคาประมาณท่านละ 35 

USD)  

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 

 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสือเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 30 

กก.) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

3-11 เม.ย. 2566 42,900.- 42,900.- 39,900.- 37,900.- 9,000.- 

4-12 เม.ย. 2566  42,900.- 42,900.- 39,900.- 37,900.- 9,000.- 



× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามอธัยาศยั 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

×   

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม  

ประเทศตรุก ีรองรบัวคัซนีทกุยีห่อ้  

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

→เงือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยนืยันการจอง 

ส่วนทีเ่หลอือกีจ านวน 22,900 บาท ช าระภายในวนัที ่4 ม.ีค.2566 ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 3-11 

เมษายน 66 

ส่วนทีเ่หลอือกีจ านวน 22,900 บาท ช าระภายในวนัที ่5 ม.ีค.2566 ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 4-12 

เมษายน 66 

 

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

• หากไมช่ าระคา่มัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• - หากไม่ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 3-11 เมษายน 66 ภายในวันที ่4 ม.ีค. 2566 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่นและคนืเงนิจ านวน 14,000 บาท  

• - หากไม่ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 4-12 เมษายน 66 ภายในวันที ่5 ม.ีค. 2566 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่นและคนืเงนิจ านวน 14,000 บาท  

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่ 

- คา่มัดจ าบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มัดจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซึง่เป็นคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล  

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

→เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 



บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังน้ี  

• ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 3-11 เมษายน 66  ยกเลกิกอ่นวันที ่4 ม.ีค. 2566  คนืเงนิจ านวน 14,000 บาท  

• ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 4-12 เมษายน 66  ยกเลกิกอ่นวันที ่5 ม.ีค. 2566  คนืเงนิจ านวน 14,000 บาท  

 

• ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 3-11 เมษายน 66  ยกเลกิระหว่างวันที่ 4 - 19 มีนาคม 2566  คืนเงนิจ านวน 

30,000 บาท 

• ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 4-12 เมษายน 66  ยกเลกิระหว่างวันที่ 5 - 20 มีนาคม 2566  คืนเงนิจ านวน 

30,000 บาท 

 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มัดจ าบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มัดจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซึง่เป็นคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

• ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 3-11 เมษายน 66  ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่20 มนีาคม 2566 จนถงึวนัเดนิทางไม่

คนืคา่ทวัรท์กุกรณี 

• ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 4-12 เมษายน 66  ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม 2566 จนถงึวนัเดนิทางไม่

คนืคา่ทวัรท์กุกรณี 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 15 
ทา่นตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ่้ายโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร่้วมเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมีค่าที่ซือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน่ี์ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทย

สูจุ่ดหมายปลายทางตามรายการทวัรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยว

ตา่งๆตามรายการ  

 

 
 


