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สมัผสัอารยะธรรม2ประเทศ ตรุกี+กรีซ 9วนั6คืน  
นอนบนเรือส าราญ 3คืน // พกัโรงแรม 5 ดาว3คืน   

กรซี ล่องเรอืส  าราญทะเลเอเจยีน-เกาะพตัมอส-เกาะครตี –ซานโตรน่ีิ -เอเธนส ์–มิโคนอส 

ตรุกี อิสตนับูล -คูซาดาซี-เอฟฟิซุส-ปามุคคาเล-่คปัปาโดเจยี 

เดินทาง  เมษายน-พฤศจกิายน 63  

ราคาเริม่ตน้ 69,999 บาท  
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วนัแรก  กรงุเทพ-อสิตนับลู 

18.00 น.  พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ
สนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ  

21.45 น.  เหนิฟ้าสูอ่สิตนับลู เทีย่วบนิที ่ TK065 สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 
ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง     อซิเมยีร-์คซูาดาซ-ีลอ่งเรอืส าราญทะเลสูก่รซี–เกาะพตัมอสกรซี (คา้งคนืบนเรอื) 

04.00 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 2310 

08.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิอชิเมยีร ์ 
เมอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยูท่างปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมทุรอานาโตเลยี (Anatolia) หรอืทีเ่รา
มักเรียกกันว่า เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจุบันเมอืงอซิเมยีรนั์้นถือว่าเป็นเมืองที่มคีวามส าคัญทาง
ประวัตศิาสตรซ์ ึง่มอีายเุกา่แกม่ากกว่า 5,000 ปี เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรก ีตัว
เมอืงนัน้ตัง้อยู่รอบๆอ่าวขนาดใหญ่ ซึง่พื้นที่ส่วนใหญ่นัน้ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา น าท่านเดนิทางสู่ท่า
เทยีบเรอืคูซาดาซ ีผา่นข ัน้ตอนพธิกีารตรวจเช็คเอกสาร กระเป๋าสมัภาระการเดนิทางเพือ่ข ึน้เรอื
ส าราญทอ่งทะเลเอเจยีน  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตพ์รอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

13.00 น.  เรอืส าราญเริม่ออกจากฝั่ง เชญิทุกท่านเขา้ร่วมฟังการสาธติการใชเ้สือ้ชชูพีแผนผังบนเรอื และขัน้ตอน
อพยพหากเกดิเหตุฉุกเฉิน ซึง่เป็นขอ้บังคับเพื่อความสะดวก
และปลอดภยัของทุกท่าน เรอืส าราญลอ่งทะเลเอเจยีน มุง่หนา้
สู่เกาะกรีกใหท้่านชืน่ชมความงดงามและววิทวิทัศน์ของทอ้ง
ทะเลเอเจยีน หรอืพักผอ่นในหอ้งพักสว่นตัวตามอธัยาศัย  
17.00 น.   เรอืจอดเทยีบท่าเกาะPatmos ประเทศกรซี พตั
มอส ถูกกล่าวขานว่าเป็นเกาะแห่งคัมภีร์พระธรรมในครสิต์
ศาสนาเล่มสุดทา้ย (The Island of Apocalypse) หรือเมือง
เยรูซาเล็มแห่งทะเลเอเจียน เป็นเกาะซึง่นักบุญจอห์น (St. 
John) ไดรั้บนมิติรจากพระผูเ้ป็นเจา้ใหเ้ขยีนคัมภรีพ์ระธรรมเล่ม
สุดทา้ยจากนิมติรที่ไดรั้บ ปัจจุบันอารามของนักบุญจอห์นบน
เกาะพัตมอสนี้ ไดก้ลายเป็นทีซ่ ึง่ครสิตศ์าสนกิชนในนกิายออร์

โธดอกซ ์และครสิเตยีน (ตะวันตก) ตอ้งเดนิทางมายังเกาะศักดิแ์ห่งนี้เพือ่แสวงบญุ อกีทัง้เป็นสถานทีต่าก
อากาศยอดนยิมของผูท้ีรั่กผนืทรายและแสงแดดดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ตพ์รอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ จากนัน้ให ้
ทา่นไดพ้ักผอ่นตามอธัยาศยั หรอื เลอืกชมการแสดงโชวท์ีท่างเรอืไดจั้ดไวใ้หช้ม(สว่นใหญจ่ะเปลีย่นไมซ่ ้า
กนั) หรอืเลอืกทีจ่ะน่ังฟังเพลงไพเราะหวานซึง้ที ่ เลาจน ์ หรอืบารต์า่งๆ หรอืเลอืกทีจ่ะสนุกสนานกบัการ
เตน้ร าทีห่อ้งดสิโกเ้ธค และเครือ่งเลม่เกมตา่ง ๆ  

21.30 น.  เรอืออกจากทา่เรอืเกาะพตัมอส ลอ่งสูเ่กาะครตี พักคา้งคนืในหอ้งเคบนิสว่นตัวของทา่นบนเรอืส าราญ 
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วนัทีส่าม ลอ่งเรอืส าราญ เกาะครตี –เกาะซานโตรนีี ่(คา้งคนืบนเรอื) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

07.30 น.   เรอืเขา้จอดเทยีบทา่ Herkalion เมอืงทา่ของเกาะครตี (Crete) ใหญท่ีส่ดุในบรรดาเกาะกรกี และใหญ่
เป็นอันดับที ่5 ของบรรดาเกาะในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เป็นเกาะประวัตศิาตรท์ี่ไดรั้บการจารกึไวม้าอย่าง
ยาวนานมาแตโ่บราณกาล และเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมสงูสดุของประเทศ กลา่วกนัว่า
เกาะครตี เป็นแหล่งก าเนดิของอารยธรรมตะวันตกทีเ่กา่แกท่ีส่ดุประมาณ 2,000 ปีกอ่นครสิตก์าล เป็นเกาะ
สถานที่ก าเนิดของซุส กษัตรยิแ์ห่งเทพทัง้หมดในโบราณกาล อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงอารยธรรม
ตะวนัตกอนัเกา่แกแ่ละโบราณสถานตา่ง ๆ ในตวัเมอืง 

12.00 น.   เรอืออกจากทา่เรอืเกาะครตี  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ จากนัน้
ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยขณะทีเ่รอืส าราญน าทา่นลอ่งไปในทอ้งทะเลมุง่หนา้สูเ่กาะซานโตรนี ี

16.30 น. เรอืเขา้เทยีบทา่ทีต่ ัง้อยูแ่นวฝั่งลากูนของเกาะสวรรค ์ซานโตรนีี ่(Santorini) เป็นพืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอื
หลังจากการประทรุะเบดิครัง้ทีห่นักหน่วงทีส่ดุของภเูขาไฟประมาณ 3,600 ปีทีผ่า่นมา เป็นเกาะทีต่ัง้อยูต่อน
ใตส้ดุของหมูเ่กาะคคิลาเดส เกาะซานโตรนิี่ (Santorini) นีเ้ป็นเกาะทีด่ังมากๆ ของประเทศกรซี ตัง้อยูท่าง
ทศิเหนือของเกาะ Crete ในทะเล Aegean ดว้ยความที่มเีอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่น มาก  
หมายเหต ุทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิไปยงัเกาะซานโตรนิี ่ทา่นละ 65 ยโูร  

โดยรถบัสจะน าท่านเดนิทางไปตามถนนเลียบเกาะ ซึง่จะเป็นโอกาสให ้
ท่านไดเ้ห็นภาพววิทวิทัศน์ของทอ้งทะเลเอเจยีน และเกาะเล็กเกาะน  ้อย
ร่ายเรียงกระจัดกระจายถัดออกไป ชัน้หินลาวาที่ฉาบบนหินผาอย่าง
งดงาม น าท่านสู่หมู่บ ้านเอีย(Oia) ซึง่อยู่ปลายเกาะดา้นตะวันตก 
บา้นเรอืน โบสถ์ ในสถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดกิทาสขีาวตัดสฟ้ีาแสน
งดงาม ตัง้ลดหลั่นไล่ระดับตามหนา้ผาสงูชนั จากนัน้ใหท้่านลงเดนิส ารวจ
ภายในหมู่บา้นที่เป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ ถนน (cobble-stone streets)
โรยดว้ยหนิกรวดตามแบบฉบบัของยโูรป ทา่นสามารถเดนิชมววิ หรอืเลอืก
ซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นไกด์ทอ้งถิ่นจะน าท่านสู่จุดชมวิวพระ
อาทติย ์ลับขอบฟ้า ทีว่่ากันว่าเป็นจดุทีส่วยทีส่ดุของ ซานโตรนีี และ เมดิ
เตอรเ์รเนียน ใหท้่านเก็บภาพประทับใจต่อ จากนัน้ไกดท์อ้งถิน่จะน าทา่น
เดนิทางสูเ่มอืง ธรีา่ (Thira) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิเขาคาลเดอรา่ เป็นทวิทัศน์

ทีน่่าประทับใจยิง่นัก ตรอกซอยเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของทีร่ะลกึ และรา้นกาแฟ ซึง่ท่านสามารถน่ังจบิกาแฟ 
มองดูผูค้นทีข่วักไขว่ผ่านไปมา หรอืทอดสายตาไกลออกไปยังเกาะกามเีนส เกาะภูเขาไฟสทีมึ ๆทีต่ัง้อยู่
บรเิวณอา่วคาเดอรา่ พรอ้ม ๆกบัอิม่เอมกบับรรยากาศโดยรอบ เมือ่ไดเ้วลาอนัควรแลว้ น าทา่นเดนิทางกลบั
สูเ่รอืส าราญ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ทีห่อ้งอาหารแบบบฟุเฟตพ์รอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 
จากทา่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย หรอื เลอืกชมการแสดงโชวช์ดุพเิศษ ทีท่างเรอืไดจั้ดไวใ้หช้ม(สว่นใหญจ่ะ
เปลีย่นไมซ่ า้กนั) หรอืเลอืกทีจ่ะน่ังฟังเพลงไพเราะหวานซึง้ทีเ่ลาจน ์หรอืบารต์า่งๆ หรอืเลอืกทีจ่ะสนุกสนาน
กบัการเตน้ร าทีห่อ้งดสิโกเ้ธค และเครือ่งเลน่เกมตา่ง ๆ  
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21.30 น.  เรอืออกจากท่าเรอืเกาะซานโตรนีี ่(Santorini)  ล่องสู่เมอืงเอเธน (Athens, Greece ) พักคา้งคนืใน
หอ้งเคบนิสว่นตัวของทา่นบนเรอืส าราญ  

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเอเธน –เมอืงฮโครโพลสิ-วหิารพาเธนอน-เกาะมโิคโนส (คา้งคนืบนเรอื) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

06.00 น.   เรอืเขา้จอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอืพรีาอุส(Piraeus) น าทา่นเดนิทาง
สู่ก รุง เอ เธนส์โดยรถบัส  ท่ านจะได ช้ม เมืองที่ เต็ มไปด ว้ย
ประวัตศิาสตร ์ถงึแมว้า่ความยิง่ใหญ่ของเอเธนสจ์ะมแีคเ่พยีง 50 ปี 
แต่มรดกของเมอืงโบราณมใีหเ้ห็นเด่นชัด ชมจตัุรสัรฐัธรรมนูญ
(Syntagma Square), อาคารัฐสภา, สสุานทหารนรินามทีม่กีารด์ที่
แต่ชุด Evzones, จากนัน้ผ่านชมศาลาว่าการเมอืงเอเธนส ์สนาม
กฬีาขนาดใหญ่กลางกรุงเอเธนส ์ตน้ก าเนดิของกฬีาโอลมิปิคใน
ปัจจุบันและสถานทีจ่ัดการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิคในปี 2004 แลว้น า
ท่านชม เมืองอโครโพลิส (ACROPOLIS) ที่ตั ้งอยู่สูงเหนือ
เมอืงขึน้ไปประมาณ 200 ฟุต (61 เมตร) ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่ง่า
งามและยิง่ใหญ่ทีส่ดุท่ามกลางสิง่กอ่สรา้งทัง้หลายในกรกี ท่านจะไดช้มซากแห่งความยิง่ใหญ่ของเมอืงที่

เคยเป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของกรกี ผ่านประตูทางเขา้ โพรเพอเลยี สรา้งดว้ย
หนิออ่นทีไ่ดม้าจากภเูขาเพนเทลคิอน ชมความงามของ เสาไอโอนคิ 8 ตน้ ทีค่งอยู่
ในสภาพที่ไม่บุบสลาย ชม วหิารพาเธนอน วหิารที่สรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพธดิา
พรหมจรรย ์ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ หนึง่ในสองจัตุรัสหลักของเมอืง อสิระใหท้่านเก็บ
ภาพระทับใจ เมือ่ไดเ้วลาอนัควรแลว้ น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบริการเครื่องดื่ม  ณ 
หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

14.00 น.  เรอืออกจากทา่เทยีบเรอื Piraeus อสิระตามอธัยาศัยขณะทีเ่รอื
ส าราญน าทา่นลอ่งไปในทอ้งทะเลมุง่หนา้สูเ่กาะมโิคโนส 

18.30 น.  เรือเขา้เทียบท่าที่เกาะมิโคโนส (Mykonos, Greece)  ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของ
นักทอ่งเทีย่วผูไ้ปเยอืนประเทศกรกี และเป็นหนึง่ในหมูเ่กาะคคิลาเดสอนัเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนสมยัใหมอ่สิระ
ใหท้่านเดนิชมโฮรา่ ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมโิคโนส ลัดเลาะไปตามถนนทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ โรงแรม
แบบบตูกิ เก็บบันทกึภาพประทับใจในบรรยากาศทีส่วยแปลกตา ชมความสวยงามของ Windmill กังหันลม
โบราณทีต่ัง้รับลมทะเลทีปั่จจบุนัเหลอืเพยีง 7หลังเทา่นัน้ ท่านสามารถเดนิชมยา่นChora หรอืยา่นเมอืงเกา่
ทีม่คีวามงดงามประกอบดว้ย บา้นเรอืนสขีาวทุกหลัง ตัดกับโบสถแ์ละทอ้งฟ้า ระเบยีง ดอกไมอ้ันเป็นภาพ
พืน้เมอืงทีห่าชมไดย้าก ท่านสามารถชมจุดทีถู่กถ่ายภาพมากทีส่ดุรมิทะเลอเีจีย้น ทีม่บีรรยากาศคลา้ยคลงึ
กับนครเวนสิ ในอติาล ีจนไดถู้กขนานนามว่า Little Venice อสิระใหท้่านเลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 
กอ่นไดเ้วลาเดนิทางกลับขึน้เรอืจนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลับสูเ่รอืส าราญ  

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ทีห่อ้งอาหารบนเรอืส าราญหลังรับประทานอาหารค ่าใหท้่านไดพ้ักผ่อนตาม
อัธยาศัย หรอื เลอืกชมการแสดงโชวช์ดุพเิศษ ทีท่างเรอืไดจั้ดไวใ้หช้ม หรอืเลอืกทีจ่ะน่ังฟังเพลงไพเราะ
หวานซึง้ที่ เลาจน์ หรือบาร์ต่างๆ หรือเลือกที่จะสนุกสนานกับการเตน้ร าที่หอ้งดิสโกเ้ธค หรือสนุกกับ
เครือ่งเลน่เกมตา่ง ๆ  

23.30 น.  เรอืออกจากทา่มโิคโนสเพือ่ลอ่งทะเลเอเจยีนสูน่่านน ้าตรุก ีพักคา้งคนืในหอ้งเคบนิสว่นตัวของทา่นบนเรอื 
 

วนัทีห่า้     คซูาดาซ ี(ตรุก ี)เอฟฟิซุส -โรงงานเครือ่งหนงั-ปามคุคาเล ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

หมายเหตุ- กรุณาจัดเตรยีมแพ็คและตดิฉลากกระเป๋า สัมภาระการเดนิทางแลว้น าไปวางไวท้ีต่ าแหน่งและตามก าหนดทีท่าง
เรอืไดก้ าหนดไว ้และน าใหแ้นะน าใหท้า่นท าการเชค็เอาท ์เคลยีร/์ช าระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ใหแ้ลว้เสร็จกอ่นเรอืเขา้เทยีบทา่ 
07.30 น.  เรอืจอดเทียบท่าเมืองคูซาดาซี (Kusadasi) ประเทศตุรก ี

ไดเ้วลาอ าลาเรอืส าราญ  
น าทา่นชม เมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) ซึง่เป็นเมอืง

โบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดทีีส่ดุเมอืงหนึง่ เคยเป็น

ที่อยู่ของชาวไอโอเนียน (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มา

ปักหลักสรา้งเมอืงขึน้ทีน่ี่เมือ่ประมาณ 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล 

ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตรยิ ์

อเล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น า
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ทา่นเขา้ชมและเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ (The Temple of Artemis) ซึง่ถอืว่าเป็น 1ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกโบราณ ชม โรงละครกลางแจง้ (Theater) ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้วา่ 25,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้าน

ไดจ้นถงึปัจจบุันนี้ ชม หอ้งอาบน ้าแบบ โรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบ

ไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ ชมบา้นเศรษฐใีนสมัยก่อนทีป่ระดับตกแต่งดว้ยกระเบือ้งหลากสปีูพื้นอย่าง

สวยงาม ชม หอ้งสมดุโบราณเซลซุส (Library of Celsus) ทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี

ทกุสิง่ทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืประณีต จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม

โรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ซ ึง่ตุรกีเป็น

ประเทศที่ผลติหนังที่มคีุณภาพที่สุด อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) หรอืเรยีกวา่ปราสาทปยุฝ้าย  เป็นเมอืงทีม่นี ้าพเุกลอืแร่
รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพัง
ของเมอืงเก่าแก่สมัยกรกีก่อนทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผล
จากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ได ้ก่อใหเ้กดิ
ทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผล
จากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิ
สขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มีความ
งดงามมาก ทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวกรกีเชือ่วา่น ้าพุรอ้น
ดังกล่าวสามารถรักษาโรคได ้โดยกษัตรยิแ์ห่งเพอร์
กามัม อูเมเนส ที่ 2 จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) ที่มคีวามหมายว่า เป็นเมอืงศักดิส์ทิธ์
ลอ้มรอบปามคุคาเล่ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี 
ค.ศ. 1988 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทุกทา่นเขา้สูโ่รงแรม LYCUSRIVER TERMAL HOTEL 5*หรอื
เทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก    คอนยา่-คปัปาโดเจยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 
1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบนี ้ระหวา่งทางน าทา่นชมตวามสวยงามของ Oblook 
lake ซึง่เกดิจากอกุาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็นธรรมชาตนัิบพันปี “คาราวานสไรน”์ ทีพ่ักแรมและที่
แลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่  เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลด ากบัภเูขาเทารสุ เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนั
น่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลาย
ลา้นปี  เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพ
เป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่า
อศัจรรย ์ ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บการแตง่ตัง้จากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี และยงัเป็นเมอืงทีม่ี
ความส าคญัมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี ระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพทีง่ดงามตาม
ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี   ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทศันยีภาพ
ทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขาซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของคัปปาโดเจยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั DEDELI  CAVE  HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

วนัทีเ่จ็ด    คปัปาโดเจยี-เกอเรเม – อชุหซิาร ์

05.00 น.      ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลนูนีไ้มร่วมอยูใ่นรายการ
ทวัร ์ คา่ข ึน้บอลลูนทา่นละ 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด และราคา 260 ดอลล่า
สหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยั
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ใหก้บัทุกทา่น แตส่ าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่น
ทกุประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นที่
หลบภัยจากขา้ศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั ้งจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเ้พือ่ประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวันตก ดว้ย
เหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้ลา่งทีล่กึ
ทีสุ่ด ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบทุกอยา่ง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, หอ้งถนอนอาหาร, 
หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ 
แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภูมเิฉลีย่ 17-18 
องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศ
ถา่ยเทไดส้ะดวกจากนัน้น าท่านชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้ก
มาอยูอ่าศัยเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ เมอืงอุชซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ี่มจีุดเด่นคอืภูเขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ย หนิ
ทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืส่วนหนึง่ของหนิเหล่านี้มคีนอาศัยอยูภ่ายใน ใน
ลักษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจุบนั เป็นการอยูอ่าศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไมม่ี
การ“ทุบท าลายหนิ”เหล่านี้ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแต่อยา่งใด ส่วนบา้นทีป่ลูกสรา้งขึน้ใหมก่็ท าอย่าง
กลมกลนื ไมท่ าลายทัศนยีภาพ นับเป็นการอยูอ่าศัยกบัธรรมชาตอิยา่งองิแอบพึง่พงิทีน่่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่ 
ชมการสาธติการท าเครือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี น าท่านสู่หุบเขาพาซา
แบค (Pasabag) ท่านจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภูเขาหนิเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ขา้งบน
แปลกตาสวยงามมากไม่มทีี่ใดเหมอืน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเขา้ชม
โรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้่าเป็นสนิคา้ทีม่ี
ช ือ่เสยีงของตรุก ี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร   ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

20.40-22.25 น.เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2021 (บนิภายในประเทศ) 

น าทกุทา่นเขา้สูโ่รงแรม Retaj Royale ISTANBUL HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด     สเุหรา่สนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม-โบสเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงัโดลมาบาเช-่ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

- ตลาดสไปซ ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถานที่
ศกัด ิส์ทิธิ ์ ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นี้
ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนัง
ดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ที ่  ซ ึง่เคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน ์ โดยสลุตา่นอาหเม็ตที ่ 1 ค.ศ. 1609 
ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและชมสนามแขง่มา้โบราณของ
ชาวโรมนั “ฮบิโปโดรม” จตัรัุสสลุตา่นอาหเ์มต จากนัน้น า
ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย St. Sophia ซึง่เป็นศลิปะแบบไบ
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แซนไทม ์ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ สรา้งขึน้สมยัจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทม ์ เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลังจากจักรวรรดอิอตโตมนัเขา้มา
ปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกลา่วมาเป็นมสัยดิ แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตใินสมยั เคมาล 
อะตาเตริก์ หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอสิลามอกี
กวา่ 447 ปี ปัจจบุนัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ ่ภายในมภีาพประดับโมเสกทองที่
สมบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเล
มารม์ารา่ (Sea of Marmara)โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเริม่ตัง้แต ่ 500 เมตร 
จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่ชอ่งแคบนีเ้ป็นจดุพบกนัของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจาก
ความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกี
ดว้ย  ขณะทีล่อ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรอื
บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย ซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  น าทา่นชม
พระราชวงั โดลมาบาเช ่(Dolmabache Palace) พระราชวังแหง่นีส้รา้งโดย สลุตา่นอบัดลุ เมอจทิ ซึง่
เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทางวัฒนธรรม และทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโต
มาน จากนัน้น าทา่นสู ่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้า่นไดช้มบรรยากาศของตลาดอยีปิตโ์บราณ ทา่น
สามารถเลอืกซือ้ของทอ้งถิน่ไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้
อบแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไดเ้วลาอนั
สมควรน าทา่นสูส่นามบนิอสิตนับลู 

**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

วนัทีเ่กา้   อสิตนับลู-กรงุเทพ  

01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 068 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   

 

ก าหนดการเดนิทาง  
AMAZING TURKEY GREECE 9D6N 

เมษายน 63  / 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 63 
 
พฤษภาคม 63 / 1-9 // 8-16 // 15-23 // 22-30 พฤษภาคม 63 
 
มถินุายน 63 / 5-13 // 12-20 มถินุายน 63 
 
กรกฎาคม 63 / 3-11 // 24 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม 63 
 
สงิหาคม 63 /7-15 สงิหาคม 63 
 
กนัยายน 63 / 25 กนัยายน – 3 ตลุาคม 63 
 
ตลุาคม 63 / 9-17 // 16-24 //23-31 ตลุาคม 63 
 

พฤศจกิายน 63 / 6-14 // 13-21 // 20-28 พฤศจกิายน 63 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 2 

เทีย่ว 

2. คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีเรอื , คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกแีละกรซี 

3. ค่าพาหนะทุกชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ ยกเวน้ทัวรเ์สรมิ

บนเรอืส าราญ    

4. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6. คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7. คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
8. คา่ประกนัการเดนิทาง โดยคุม้ครองการสูญเสยีชวีติ/อวยัวะจากอุบตัเิหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุมากกวา่ 

18 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 2,000,000 บาท – 
หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ
สมัภาระและเทีย่วบนิกรณุาสอบถามทางบรษิทัฯ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่วซีา่เชงเกน้(กรซี)ทา่นละ 80 ยโูร   
2. ไมร่วมคา่แปลเอกสารสว่นตวัใด ๆ ตามทีส่ถานทตูกรซีเรยีกใหแ้สดง   
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  
5. คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ (ท่านละ 90 USD/คน/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด
สดุทา้ย 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. รับจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 4 เดอืน พรอ้มช าระครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ

กอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เนือ่งจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  

ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน    

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และใน

ตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 
1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทักอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 90 วนั มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ท ัง้หมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย 15 
ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ
ใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น ้ามนั ห รื อ 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   
1.ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก 

เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

2.กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

3.กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
หมายเหต ุ:  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ 
การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  ทั ้งนี้ จะค านึงและรักษา
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  
2. เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื 
ในกรณีที่ท่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารที่ทางทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ ก่อน
เดนิทาง  
3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระ
มาแลว้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  
4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา 

เลม่สเีลอืดหม ู


