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AMAZING TURKEY CLASSIC 2020 
ทวัรต์รุกคีลาสกิ 9วนั 7คนื 

บนิตรง+บนิภายใน2ขากบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
ตรุกเีสน้ทางใหมท่อ่งดนิแดนแหง่อารยะธรรมเมโสโปเตยีเมยี 

รวบรวมทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายใน 2 ขา   
เจาะลกึประวตัศิาสตรเ์กา่แกม่ากกวา่ 3500 ปี ชมโบราณสถาน 

ภเูขาเนมรตุหบุเขาเทพเจา้ ชมหนิสลกัเทพเจา้1 ใน UNESCO  
สถานทีท่ ีส่วยทีส่ดุในโลกชมพระอาทติยข์ ึน้ 

พกัโรงแรมถํา้คปัปาโดเกยี2 คนื นอนอสิตนับลู 2 คนืพกั5 ดาว* 
 

อสิตนับลู-เนมรตุ-มาลตัยา-คปัปาโดเจยี-ปามคุคาเล-่คซูาดาซ-ีอซิเมยีร ์
 

ราคาพเิศษ 45,999.- 
เดนิทาง มนีาคม-พฤศจกิายน 63 
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วนัทีส่ ี ่ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ ภเูขาเนมรตุ –มาลตัยา–ไคซรีี-่คปัปาโดเจยี 

05.30น. ท่านชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึน้ที ่
ภูเขาเนมรตุ(Mount Nemrut)เป็นไฮไลท์
ทีส่ําคญัส่วนหนึง่ของทรปินี“้ภูเขาเนมรุต 
เป็นสถานที่ท ี่สวยทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่ง
สําหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระ
อาทติยต์กดนิ ”องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
เมืองมรดกโลกภูเขาเนมรุตปี  ค .ศ .  62 
กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้งสสุานโดยมรีปูปั้นของ
ตนเองขนาดใหญ่และสงิโตสองตัวนกอนิทรี
และเทพเจา้ของเปอเซียไวบ้นภูเขาหุบเขา
เทพเจา้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักขอเรียงว่า
ระเบียง 3 ดา้น คือดา้นทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตกระเบียงฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออก
ประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาดใหญท่ีส่ลักจากเนือ้หนิของภเูขา สว่นระเบยีงทางทศิเหนือ
ไมม่รีปูสลักเหมอืนอกีสองฝ่ัง คาดวา่เป็นทีช่มุนุมในชว่งทีม่กีารประกอบพธิ ีไมม่รีอ่งรอยของการสรา้ง
สิง่อืน่ใดในเขตบรเิวณนี้คอืระเบยีงฝ่ังตะวันตกระเบยีงฝ่ังตะวันออกอยู่ในสภาพดกีว่าฝ่ังตะวันตก รูป
สลักหนิสว่นลําตัวยังน่ังอยูบ่นบัลลังค ์ความสงู 8-10 เมตร แตส่ว่นเศยีรรว่งลงมา แตถ่กูจับเรยีงตัง้ขึน้
เป็นแถว ซึง่สว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2 เมตรรปูสลักหนิทัง้หมดจากทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่
สตัว ์2 ชนดินี้มหีนา้ทีคุ่ม้คองทกุสิง่บนหบุเขา รปูสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพโีคมายานา, ซสุ-
อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนียน, สรุยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิลใิหท้า่นเก็บภาพประทับใจ จากนัน้
กลับสูก่ลับสุโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารเชา้  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงมาลตัยา เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมากของผลไม ้
แอพรคิอต นําทา่นสูต่ลาดSire Bazaarซึง่เป็นศนูยก์ลางใน
การคา้ส่งผลไมแ้อพริคอตทัง้แอพริคอตสดและแอพริคอ
ตแหง้ อกีทัง้ยังมหีลากหลายสนิคา้แปรรปูจากแอพรคิอต และ
ผลไมต้ามฤดูกาล อสิระใหท้่านเลอืกซือ้และเดนิเล่นชมสสีัน
ของตลาดทอ้งถิน่  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงไครซรีซี ึง่ตัน้อยูต่อนกลางของดนิแดนอนาโตเลยี เดมิเป็นศนูยก์ลางการคา้ในยคุสมัย
เ ก่ า แก่  นํ าท่ า นชมSultanhanคาราวานสไรน์ถูกส ร า้ งขึ้น ใ นสมั ย เซจุ ก โดยสุลต าล
AlaeddinKeykubatในตน้ศตวรรษที ่13 ปัจจบุันยังคงเป็นศนูยก์ลางคา้ทีใ่หญ ่นําทานชมตลาดปลาที่
ข ึน้ชือ่ของเมอืงนี้  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเจยีเป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลดํากับภเูขาเทารุส 
เป็นดนิแดนที่มีภูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ซึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็น
บรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัด
เซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรง
ต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดน
แห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตุรก ีและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญมาแต่โบราณกาล
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจาก
ตรุกไีปจรดประเทศจนี 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ณ โรงแรมทีพ่กันําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ALFINA Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้ นครใตด้นิ-หมบูา้นอวานอส-คปัปาโดเกยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.00 น .สําหรบัท่านที่สนใจน ั่งบอลลูน 
พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลนู
นี้ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร  ์  ค่าขึน้บอลลูน
ท่านละ 250 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีชํ่าระ
ดว้ยเงนิสด และราคา 260 ดอลลา่สหรฐั ใน
กรณีทีชํ่าระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผู ้
ให้บรกิารทวัรบ์อลลูนในตุรกี มีประกนัภยั
ใหก้บัทุกท่าน แต่สําหรบัประกนัภยัทีท่ําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ
เครือ่งรอ่นทกุประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ
แตล่ะทา่น)** 

นําทา่นชม นครใตด้นิ(underground city)ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใช ้
เป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรใูนยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจาก
ทางตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทาง
ตะวันตก ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้
ดว้ย โดยชัน้ล่างทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบทุกอย่าง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, 
หอ้งน้ํา, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาด
ใหญท่ีข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาว
อากาศอบอุน่ มอีณุหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิที่
เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกจากนั้นนําท่านชมหมู่บา้นของ
นกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรง เจาะรเูอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัยเพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู่ หมู่บา้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นที่มี
ชือ่เสยีงเกีย่วกับเครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรา
มกิ แทบทุกรา้นจะมีผลติภัณฑจ์ากงานปั้นวาง
อยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมีโชว์เครื่องปั้นหมอ้ทุก
บา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆทีม่ีแม่น้ําไหลผ่าน 
แต่เป็นแม่น้ําทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยนําดนิ
จากแม่ น้ํ ามาลองปั้นใช เ้ ป็นอุปกรณ์  ของ
เครื่องใช  ้ที่ใชภ้ายในบา้น เช่น ถว้ย ชาม ไห 
ฯลฯ  ต่อมาไดเ้ริ่ม ปั้นพวกโอ่ง  แจกัน  และ
เครื่องประดับบ า้น  ชมการสาธิตการทํา
เครือ่งปั้นดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยีจากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงอุชซิารเ์ป็นพืน้ทีท่ี่
มจีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญม่รีพูรนุเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํา่ และเจดยี์
เต็มไปหมด ทีสํ่าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่านี้มคีนอาศัยอยู่ภายใน ในลักษณะ“บา้นถํา้” มาชา้
นานนับจากอดตีถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบทําลาย
หนิ”เหล่านี้ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแตอ่ย่างใด สว่นบา้นทีป่ลูกสรา้งขึน้ใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื 
ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบพึง่พงิทีน่่ายกย่องเป็นอย่างยิง่ 
จากนัน้นําทา่นเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรมแบบ
ดัง้เดมิซึง่ถือไดว้่าเป็นสนิคา้ที่มีชือ่เสียงของตุรกีก่อนจะนําท่านสู่หุบเขาเดฟเรนท  ์(Devrent 
Valley)หบุเขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภมูปิระเทศทีแ่ปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์
หรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ ในจักรวาลมากกวา่พืน้ผวิโลก เต็มไปดว้ยหนิรปูทรงแปลกตา 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กันําทา่นเขา้สูท่ีพั่กALFINA Cave Hotel 5*หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 
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วนัทีแ่ปด เมอืงอซิเมยีร-์พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Agora- อสิตนับลู 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมอืงอซิเมยีร(์Izmir)ตัง้อยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลีย 
(Anatolia) หรอืทีเ่รามักเรยีกกนัวา่ เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจบุันเมอืงอซิเมยีรนั์น้ถอืวา่เป็น
เมอืงทีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรซ์ ึง่มอีายเุกา่แกม่ากกวา่ 5,000 ปี เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็น
อันดับสามของประเทศตุรกทีีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเมอืงในทะเลอเีจยีนทีม่ปีระชากร
หนาแน่นทีส่ดุรองจากเอเธนส ์

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ Agoraทีใ่หญท่ีส่ดุในใจกลางเมอืงใน
โลกและยังเป็นสถานทีเ่ดยีวในโลกทีม่โีครงสรา้งสามชัน้ Agora ใน 
Namazgahซึง่เป็นหนึง่ในยา่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ Izmir เป็นอาคารหลาย
ชัน้ที่สรา้งขึน้บนเสาและโคง้รอบ ๆ ลานหนิอ่อนปูขนาดใหญ่ในช่วงยุค
โรมัน Agora ซึง่แปลว่า“ ตลาด” เป็นพื้นที่ของรัฐทีม่ีการจัดประชุม
ทางการเมอืงและศาลสาธารณะ Agora ทีส่รา้งขึน้ในสมัยโรมันไดรั้บการ
ซอ่มแซมครัง้ใหญห่ลังจากเกดิแผ่นดนิไหวในปีค. ศ. 178โพไซดอนเป็น
หนึง่ในงานศลิปะทีสํ่าคัญทีส่ดุทีพ่บใน Agora ชมประตมิากรรม Demeter 
ทีพ่พิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรแ์ละศลิปะ จากนัน้นําทา่นเดนิเล่นชมเมอืงตาม

อัธยาศัย ถา่ยรปูกบัหอนาฬกิาอซิเมยีร ์หรอืเดนิทางเลน่เลอืกซือ้ขอฝากทีต่ลาดเคเมราลต"ิ (Kemeralti bazaar
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอซิเมยีร)์**อสิระอาหารคํา่** 

17.20-18.45 น. เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลูเทีย่วบนิที ่TK2327 (บนิภายในประเทศ) 

20.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับลู - กรงุเทพ 

10.10น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ 

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 
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กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง( ม.ีค-พ.ย 63 )                      ราคา/ บาท  

มนีาคม 63 

21-29 ม.ีค /28 ม.ีค-05 เม.ย 

 

 

 

 

 

45,999.- 

เมษายน 63 

6-14 เม.ย / 14-22 เม.ย /15-23 เม.ย / 16-24 เม.ย / 

18-26 เม.ย /25 เม.ย-3 พ.ค 

พฤษภาคม 63 

2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24  พ.ค 

23-31 พ.ค /30 พ.ค-7ม.ิย 

มถินุายน 63 

6-14 ม.ิย / 13-21 ม.ิย /20-28 ม.ิย /27 ม.ิย-5ก.ค 

กรกฎาคม 63 

4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 

สงิหาคม 63 

8-16ส.ค  

กนัยายน 63 

12-20 ก.ย /26 ก.ย-4 ต.ค 

ตลุาคม 63 

3-11 ต.ค /10-18 ต.ค /17-25 ต.ค 

24 ต.ค-1 พ.ย /31 ต.ค-8พ.ย 

พฤศจกิายน 63 

7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900.- 

 
ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ

1.ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์
เพิม่ทา่นละ3,900 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.   คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู--กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง  
4.    คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
7.    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ 
5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น 
6.คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90USD/คน/ทรปิ)ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
7.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ  
8.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45วัน มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิ
ทัง้หมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย  
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์
และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี  
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-
หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน้ํามัน 
หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับทีน่ั่ง Long Legโดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการ
บนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ได ้
อย่างรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของ
ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ  

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)  

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 20ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

นํา้หนกัไมเ่กนิ 7ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัย อาท ิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวร์
ทีท่่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอื
การหลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 
ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะ
ทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งใน
ยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมตํิ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น
เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวน
สทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น
ตน้กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมี
โลชัน่น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่ง
ไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงตอ่เจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ
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สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนดสําหรับกระเป๋าสัมภาระที่
ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5
นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้่ากว่ามาตราฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)  


