
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

TTK05 TüRKIYE WINTER 8วัน 5คนื 
อิสตันบลู ทรอย คูซาดาซี ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย เพอร์กามอน 

พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ ้า 2 คนื พร้อมชมโชว์ระบ าหน้าทอ้ง 
 

เยอืนดนิแดน 2 ทวปี อาณาจกัรอารยธรรมอนัล ้าคา่ 
ถา่ยรปูเชค็อนิ! สุเหร่าสีน ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟยี พระราชวังทอปกาปี ม้าไมเ้มืองทรอย  
หมู่บ้านโบราณเพอร์กามอน วิหารเทพีอารเ์ทมิส เมืองโบราณเอฟฟซิุส ปราสาทปุยฝ้าย  

สุลต่านฮานี ปราสาทหินยูชิซาร์ หุบเขานกพิราบ หุบเขาเกอเรเม นครใตด้ินชาดัค 
 ชอ้ปปิ้ งของพ้ืนเมอืง โรงงานทอพรม เครือ่งเพชร เครื่องปั้ นดนิเผา และ อีกมากมาย 

Optional Tour!  ขึ้นบอลลนูยักษ์หลากสี ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกีย 

 
 

 
 
 
 
 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้้องเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 



 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว 
(บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

15-22 กุมภาพันธ์ 66 52,988 ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 12,500 บาท) 

50,988 
8,500 

25  

15-22 มีนาคม 66 52,988 50,988 25  

** ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวซี่า ** 

◼ FLIGHT:  
 DEPARTURE:    TK065    BKK - IST  22.55-05.45    
 RETURN     :       TK2013    ASR- IST  16.35-18.10  (บินภายใน) 
  TK064     IST- BKK         20.55-10.10 
   
 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน 
TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้
เคร่ือง  

22.55 น. น าทา่นเดนิทางออกสู่ เมอืงอิสตันบลู ประเทศตุรเคีย โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK065 
 

 
 
 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตนับล ูประเทศตุรเคีย น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธกีารทางศุลกากร 
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

เช้า น าทุกท่านเดินทางเยี่ยมชม สุเหร่าสีน ้ า เ งิน(Blue 
Mosque) สถานที่ศักด์ิสิทธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงาม 
(ภายในอาจมีการปรับปรุง ท าให้บางช่วงไม่สามารถชม
ด้านในได้) *กรุณาแต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้
เตรียมผ้าคลุมไว้ส าหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเที่ยวชม 
สุเหร่าสีน ้าเงิน*  ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่ที่
จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซ่ึงค่ันระหว่างมหาวิหารโซเฟีย 
Hagia Sophia ใช้ เป็นสนามแข่งม้าและแข่งรถศึก
(Chariot Racing) สุ เหร่าเซนต์ โซเฟีย  (Mosque of 
Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์) จากนั้นพาท่านถา่ยภาพกบั พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) อดีตเคยเป็น
ที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บ 
มหาสมบัติอันล ้าค่า (ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร)  

 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่นึ่ง     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอสิตนับลู  

วันทีส่อง   เมืองอิสตนับลู – สุเหร่าสีน ้าเงิน - ฮิปโปโดม – สเุหร่าเซนตโ์ซเฟยี – พระราชวังทอปกาปี – เมอืงชานัคคาเล ่     
                      ม้าไม้เมืองทรอย                                                                                                                     อาหารเทีย่ง,เยน็ 
 

   



 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) 

เป็นเมืองท่าส าคัญที่มีดินแดนอยู่ในยุโรปและ
เอเชียเช่นเดียวกับอิสตันบูล เมืองนี้เป็นส่วนหนึง่
ของประวัติศาสตร์ของสงครามโลกคร้ังที่  1 
เพราะชานัคคาเล่นี้ทหารสัมพันธมิตรได้ยกพล
ขึ้นบกและท าการรบในสงครามกาลิโปลีหรือกัลป์
ลิโปลี โดยทุกๆปีจะมีการจัดงานร าลึก ให้กับ
ผู้ เสี ยชี วิต ใน วัน  ANZAC DAY ทุก วันที่  25 
เมษายน ของทุกปี น าทุกท่านเดินทางไปเช็คอิน
แลนดม์าร์คส าคัญ ม้าไม้เมืองทรอย (Troy) หรือ 
ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่
ท ามาจากไม้ในประเทศตุรเคีย ซ่ึงมีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์ Troy เป็นม้าไม้ที่โด่งดังที่สุด ม้าไม้เมืองทรอยนี้เกิดข้ึน
จากอุบายของโอดิสเซียส ในการท าสงครามบุกเข้าเมืองทรอย เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพของชาวกรีก และ
กองทัพของชาวทรอย หรือชาวโทรจันที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปีแล้ว ในที่สุด
กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยให้ได้ โดยการออกอุบายสร้างม้าไม้จ าลอง หรือที่เรียกกันว่า ม้าไม้เมือง
ทรอยขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้าก าแพงเมืองทรอย เพ่ือให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้ว
เข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพ่ือบูชาเทพเจ้า และถอยไปแล้วจึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลอง
ชัยชนะ พอตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ได้ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นอันส าเร็จ 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่ 2) 
ที่พัก : Troria Tusan Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่ 3) 
 น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองเพอร์กามอน หรือ แบร์กาม่า (Pergamon or Bergama) เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลเอเจียน

ของประเทศตุรกี ตั้งอยู่ในจังหวัด อิซเมียร์ ในอดีตกลุ่มชาวกรีก อีโอเลียน(Aeolian) เป็นผู้บุกเบิกในการเข้ามาตั้ง
รกรากในช่วง 800 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันนี้ยังมีซากเมืองโบราณที่ยังคงหลงเหลือไว้ให้ชมกนั จากนั้นพาท่านเดิน
เล่นเดินชม หมู่บ้านโบราณในเมอืงเพอร์กามอน (Pergamon Traditional House Street) เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมทีย่ังคง
รักษาสไตล์ตุรกีไว้เพียงแค่ไม่กี่หลัง แต่ละหลังจะมีสีสันที่สวยงามแปลกตาพร้อมวิวทิวทิศน์ที่นา่รักของหมู่บ้านแห่งนี้
อีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นและถ่ายรูปชิคๆรอบหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลหลังจากที่ตกเป็น

อาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันที่ 2 
ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองที่
พักส าหรับกองคาราวาน เพ่ือให้คูซาดาสึเป็นเมอืงทา่ทีเ่หมาะ
ในการท าการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ และ คูซาดาสึ
เพ่ิงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อปี ค.ศ.1980 จากนั้นน า
ท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่ ร้านขนมหวานเตอร์กิช ดีไลท์ 
(Turkish Delight & Olive Oli Store) เป็นขนมหวานทรง
ลูกเต๋าที่ประกอบข้ึนจากแป้งและน ้าตาล มักจะมีอัลมอนด์ 
ถั่วพิสทาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดย

วันทีส่าม   เมืองเพอร์กามอน – หมู่บา้นโบราณในเมอืงเพอร์กามอน – เมืองคูซาดาซี - ร้านขนมหวานเตอร์กิช ดีไลท์ –  
                      วิหารเทพีอาร์เทมิส                        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

  



 

ส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทนัทีเมือ่เสิร์ฟกับน า้ตาลไอซ่ิงทีค่ลุกเคล้าประหนึง่แป้งฝุ่น ทั้งตัวขนมที่
ท าจากน ้าตาลเป็นหลัก คนตุรกีส่วนใหญ่มักจะเสริฟทานพร้อมกับชาหรือกาแฟเพ่ือเกลี่ยรสสัมผัส และปัจจุบันเตอร์
กิช ดีไลท์ เป็นของฝากยอดนิยมของประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั้นพาท่านไป วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of 
Artemis) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ยุคโบราณ เป็นวิหารสร้างด้วยหินอ่อน เลียบแบบศิลปะแบบกรีกโบราณ สร้างเพ่ือ
ถวายเทพเจ้าอาร์เทมีส หรือเทพเจ้าอารเตมซิ (เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีก) ผู้มาจากสวรรค์ ผู้ช่วยชาวเมืองให้พ้น
จากหายนะและภัยพิบัติได้ อยู่ในเมืองอีเฟซุสบนชายฝ่ังแห่งหนึ่ง ปัจจุบันนี้คือประเทศตุรเคีย ในรัชสมัยของกษัตริย์อ
เล็กซานเดอร์แห่งกรีก จัดเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งจนกลายเป็นที่รู้จักว่า เป็นส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคเก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่ 5) 
ที่พัก : Marti Beach Hotel 4* หรือโรงแรมระดบัใกล้เคยีงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่ 6) 
 พาทุกท่าน ช้อปป้ิงที่ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรเคียเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มคุีณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิต

เสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตาม
อัธยาศัย จากนั้นพาท่านเข้าชม เมืองโบราณเอฟฟซุิส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟซุิส 
คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 
Hadrian 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่           ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง -  เมอืงโบราณเอฟฟซุิส – เมอืงปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลสิ –  
                    ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลสิ                                        อาหาร เช้า,เทีย่ง,เยน็ 
 

  



 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) 
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เมือง

แห่งสปา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีบ่อน ้าพุร้อนธรรมชาติที่มี
ชื่อเสียงมาก ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรเคีย หมายถึง 
“ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดข้ึนจาการธาร
น ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส จากนั้นพา
ท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ (Cotton castle ) เมือง
แห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน า้ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน า้ตกแช่
แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็น
รูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น ้าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามา
ดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 
ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้น าท่านเดินทางไปเช็คอินที่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(Hierapolis) นครโบราณเฮียราโพลิส เมืองแห่ง
ความศักสิทธิ์  เมืองนี้มีอายุกว่า 2,200 ปี บริเวณ
ทางเข้าจะพบกับหลุมศพจ านวนมาก พ้ืนที่ตรงนี้
เรียกว่า เนโครโพลิส (Necropolis) เป็นหลุมศพของ
ผู้ มี อิ ท ธิ พล ใ นสมั ย โ บร าณ  แล ะ ภ า ย ในยั งมี
โบราณสถานมากมาย เช่น สระน ้าโบราณ มีน ้าใสสีฟา้
อมเขียว สามารถมองเห็นซากโบราณทีจ่มอยู่ใต้น า้ได้ 
โรงละครขนาดใหญ่ ในอดีตใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขัน
และจัดงานเทศกาลส าคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์เฮียราโพ
ลิส อาคารที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เคยเป็นโรง
อาบน ้ากลางแจ้งซ่ึงเป็นโรงอาบน ้าที่ใหญ่ที่สุดของ
เมือง ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1984 ส่วนภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะมีผลงานของเฮียราโพลิสแล้วยังมี
ผลงานจากเมืองอื่นๆอีกมากมายอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่ 8) 
ที่พัก : Lycus River Thermal Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่ 9) 
น าทา่นออกเดนิทางสู่ เมอืงคอนยา่ (Konya) เปน็เมืองทีน่ิยมใช้เป็นจดุพักของการเดนิทางในอดีตเคยเปน็เมืองหลวง
ของอาณาจักรเซลจกุเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรเคยี หรือที่ยุคนัน้เรียกอนาโตเลยีเปน็อู่ข้าว
อู่น า้ของประเทศ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10) 
น าทุกท่านแวะถ่ายภาพกับประตูหินอ่อนด้านหน้า 
Sultan Han Caravanserai ห รื อ ที่ รู้ จั ก กั น ใ น ชื่ อ 
สุลต่านฮานี เป็นที่พักกองคาราวานในอดีต ตั้งอยู่ที่
หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โค
บาท ราวศตวรรษที่  13 ประตูท าด้วยหินอ่อนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่น
ในอดีตใช้เป็นครัว ห้องน ้า และห้องนอน น าท่านเดินทาง

วันทีห่้า        เมอืงคอนยา่ – สุลต่านฮานี – เมอืงคัปปาโดเกยี - พักโรงแรมสไตลถ์ ้า                          อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น 

 

  



 

สู่ เมืองคัปปาโดเกยี (Cappadocia) ซ่ึงองค์การยูเนสโกไ้ด้ประกาศให้เป็นเมอืงมรดกโลก เมืองที่มีลกัษณะภูมิประเทศ
สวยงามมาก 

เย็น          รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) 
ที่พัก : Surban Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7
วันกอ่นวันเดนิทาง 
เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละช้ันไม่มี
ลิฟต์ ต้องยกกระเป๋าขึ้นบันได ด้วยสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะกับการลาก
กระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน าให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็ก 1-2 ใบส าหรับ
พักแรม 2 คืนและชุดส าหรับวันรุ่งขึ้นกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไว้
บนรถทัวร์ได้ แต่รบกวนส ารวจส่ิงของมีค่าในกระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถ้า
เกิดของสูญหายทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบส่ิงของของลูกค้าใดๆทั้งส้ิน / กรณีโรงแรมสไตล์ถ ้าจ านวนห้องไม่
เพียงพอ หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 

 

 

 

 
ส าหรับท่านใดที่สนใจ ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมือง
คัปปาโดเกีย เป็นกิจกรรมการล่องบอลลูนลมร้อนที่มี
ชื่อเสียง และได้รับการโหวตให้เป็นการล่องบอลลูนลม
ร้อนที่ดีที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่อง การล่องบอลลูน
เหนือเมืองคัปปาโดเกยี นักท่องเทีย่วจะได้ชมทัศนยีภาพ
อันสวยงามและน่าอัศจรรย์ของ “ดินแดนแห่งปล่องไฟ
นางฟ้า” จากมุมสูง หากมาเที่ยวมาคัปปาโดเชียแล้ว
พลาดการล่องบอลลูนเหนือท้องฟา้ ก็คงไม่ผิดนักหาก
จะกล่าวว่าเท่ากับยังมาไม่ถึง ลักษณะที่เป็นมาตรฐาน
ของการทัวร์ล่องบอลลูนที่คัปปาโดเชียโดยทั่วไปคือ มี
บริการรถตู้รับ – ส่งที่โรงแรม ตั้งแต่เวลาประมาณตี 4 
หรือตี  5 ไปยังจุดปล่อยตัวบอลลูน ซ่ึงที่จุดปล่อย
บอลลูนนั้นจะมีอาหารเช้าง่ายๆ อาทิ กาแฟ ขนมปังไว้
บริการ หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จพอถึงเวลา
ประมาณ 6 โมงก็ได้เวลาขึ้นบอลลูน การล่องบอลลูนนัน้
ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 1 
ท่าน ราคาประมาณ 300 USD ) หรือถ้าหากใครอยาก
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถ Jeep Safari ลัด
เลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรง
ต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ให้ท่านได้
แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ Jeep Safari tour ระยะเวลาประมาณ 20 
นาที 1 ท่าน ราคาประมาณ 110 USD)  

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 12) 

วันทีห่ก     เมืองคัปปาโดเกีย – Option! ขึน้บอลลนูชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย หรือ นั่งรถ Jeep Safari – ปราสาทหินยูชิซาร์  
                 หุบเขานกพิราบ – ร้านจิวเวอร์ร่ี -  ร้านเคร่ืองปั้ นดนิเผา – ระบ าหน้าทอ้งตรุเคีย - พักโรงแรมสไตลถ์ ้า  

                                                                                                                          อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น 
 

  



 

น าท่านเดินทางชม ปราสาทหินยูชิซาร์ (Uchisar 
Castle) เป็นปราสาทหินธรรมชาติตั้งแต่สมัยโรมันไบ
เซนไทน์  ที่ ในอดีตใช้ เป็นป้อมปราการส าหรับส่ง
สัญญาณเตือนภัย ปราสาทหินธรรมชาติแห่งนีเ้ปน็อกี
หนึ่งสถานที่ที่ คุ้มค่ากับการมาชมอย่างย่ิง เพราะ
นอกจากชมปราสาทหินธรรมชาติอันน่าทึ่งเหล่านี้แล้ว 
และยังได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบพาโนราอกีด้วย 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปถ่ายภาพที่ หุบเขานกพิราบ 
(Pigeon Valley) เป็นจุดชมวิวที่อยู่ตรงบริเวณหน้า
ผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็น รู ไ ว้  เ พ่ือให้
นกพิราบเข้าไปท ารังอาศัยอยู่อย่างมากมาย สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ ได้จากระยะไกล บริเวณริมผามีต้นไม้
จ าลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟา้แขวนอยู่โดดเด่น ด้วยเร่ืองของความเช่ือกับผู้คนนั้นเป็นของคู่กันมาเนิ่นนาน เช่นกัน
กับดินแดนแถบนี้ที่มีความเชื่อเร่ืองนัยน์ตาปิศาจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาทุกท่านแวะช้อปป้ิงที ่ร้านจิวเวอร์ร่ี ชมความสวยงามของเพชรและอัญมณีที่หลากหลาย อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดับเพ่ือเป็นของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย   

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 13) 
จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิงที ่ร้านเคร่ืองปั้ นดินเผา ของเรา ช้ินงานแฮนด์เมดที่ไม่ซ ้าใคร มีไม่กี่ช้ิน และมีเอกลักษณ์เป็น
ของตัวเองในแต่ละผลงาน เหมาะส าหรับท่านที่ชอบสะสมส่ิงของเหล่านี้ มีต้ังแต่ ถ้วย ชาม จาน แจกัน โคมไฟ รวมไปถึง
ของแต่งบ้านมากมาย 

เย็น     รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 14) 
พิเศษ!!! น าท่านชม ระบ าหน้าท้องตรุเคีย (Belly Dance) เป็นการ
เต้นร าที่เชื่อกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 6,000 ปี ใน
ดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่
ผู้เป็นแหล่งที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับความอุดม
สมบูรณ์ เอื้อให้การคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการ
ร่ายร าที่เน้นการเคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก ช่วยให้นางร า
มีร่างกายแข็งแรง (พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จ ากัด) จากนั้นน าทา่น
เข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย  
ที่พัก : Surban Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกนั 



 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วัน
ก่อนวันเดินทาง  เนื่องด้วยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขา
และแต่ละชั้นไม่มีลิฟต์ ต้องยกกระเป๋าขึ้นบันได ด้วยสภาพพ้ืนที่ไม่
เหมาะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จึงแนะน าให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบ
เล็ก 1-2 ใบส าหรับพักแรม 2 คืนและชุดส าหรับวันรุ่งขึ้นกระเป๋าใบใหญ่
สามารถฝากไว้บนรถทัวร์ได้ แต่รบกวนส ารวจส่ิงของมีค่าในกระเป๋าที่
อยู่บนรถ  ถ้าเกิดของสูญหายทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบส่ิงของ
ของลูกค้าใดๆทั้งส้ิน / กรณีโรงแรมสไตล์ถ ้าจ านวนห้องไม่เพียงพอ 
หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน  

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่ 15) 

น าทุกท่านเดินทางสู่  หุบเขาเกอเรเม (Goreme 
Valley)  มีเอกลักษณ์คือภูมิทัศน์อันสวยงามและน่า
อัศจรรย์ ซ่ึงรอบๆ บริเวณนี้เต็มไปด้วยหินรูปทรง
ประหลาดต่างๆ เป็นจ านวนมากที่สร้างขึ้นโดย
ธรรมชาติ  ผู้คนนิยมมาถ่ายภาพเช็คอินและยัง
สามารถชมทศันียภาพอันงดงามแบบพาโนรามาไดอ้กี
ด้วย จากนั้นพาท่านแวะช้อปป้ิงที่ โรงงานทอพรม 
(Carpet) ส าหรับผู้หลงใหลและรักในศิลปะโบราณแหง่
พรมเปอร์เซีย ด้วยคอลเลคชั่นพรมที่หลากหลายทั้ง
แบบทอมือ และทอเคร่ืองจักรที่สามารถท าให้บ้าน
ลูกค้ามีส่ิงแวดล้อมที่ดีโดยพิมพ์ที่คมชัดสวยงาม  อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้าเพ่ือเป็นของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม นครใต้ดินชาดัค Cardak Underground City ภูเขาหินที่ถูกเปลี่ยนเป็นเมืองใต้ดิน มี 
facilities ครบ มีการแบ่งซอยห้องแบบบ้านในปัจจุบัน ห้องครัว ห้องนอน ห้องส่วนกลางไว้ท ากิจกรรม หรือพ้ืนที่
ส าหรับจอดสัตว์เลี้ยง ส่วนเหตุที่เขาต้องสร้างเมืองใต้ดิน เพ่ือใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึก
ในสมัยท าสงคราม ใช้อยู่อาศัยกันนานเป็นเดือน มีทางหนีฉุกเฉิน และระบบระบายอากาศอันยอดเยี่ยม สามารถเข้าไป
ทีเดียว 10 คนก็ยังรู้สึกหายใจได้โล่ง นับเป็นส่ิงมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์ในยุคอดีต 

16.35           บินภายในประเทศสู่ ทา่อากาศยานไคเซรี เที่ยวบนิ TK2013 ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 
18.10           ท่าอากาศยานอิสตนับลู ประเทศตุรเคีย เพ่ือเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
20.55          เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK064 
 
 
10.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

****************************************** 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 
 

 

 

วันทีเ่จ็ด    เมืองคัปปาโดเกีย – หุบเขาเกอเรเม – โรงงานทอพรม – นครใต้ดนิชาดัค – ท่าอากาศยานไคเซรี –ทา่อากาศยานอสิตนับลู
                                                                                                                                                                      อาหาร เช้า 

 

  

วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ   

 

 



 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
 

► เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศตรุเคยี 
ข้อบังคับในการเดนิทางเขา้ประเทศตุรเคียได้ถกูยกเลกิ ไม่จ าเป็นต้องกกัตัว หรือ แสดงหลกัฐานการได้รับวัคซีน หรือ ลงทะเบียน
การเดินทางล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 -กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 
และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกนัการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง 
เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัย
เดินทางนี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยวท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  
Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินและได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 USD ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  



 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศกับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การ
ท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  Allianz ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัท 



 

 


