
 
 
 
 
 
 
 

MYSTERY OF TURKEY 
SOUTHEASTERN   

เดนิทาง 27 เม.ย. - 5 พ.ค. 2566 / 9 วนั 7 คนื / TK 
     
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
นําทา่นเปิดเสน้ทางใหมใ่น ภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงใตข้องตรุก ี

อารยธรรมโบราณลุม่แมน่าํไทกรสิ-ยเูฟรตสิ 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอสิตนับลู - สนามบนิดยิารบ์าเกยีร ์

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์M 
สายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกแกท่กุทา่น 

07.50 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู  ประเทศตรุก ีบนิตรง โดยเทยีวบนิท ีTK59 
13.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแวะพกัเปลยีนเครอืง 
17.15 น. ออกเดนิทางอกีครังสูเ่มอืงดยิารบ์าเกยีร ์(Diyarbakir) โดยเทยีวบนิท ีTK2606 
19.05 น. ถงึสนามบนิเมอืงดยิารบ์าเกยีร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสู่

โรงแรมทพีกั (เวลาทปีระเทศตรุก ีชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัวโมง) 

ทพีกั ANEMON DIYARBAKIR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 
วนัทสีอง       ดยิารบ์าเกยี - กําแพงเมอืงโบราณ - มสัยดิกลาง - บตัมนั - ปราสาทหนิโบราณ -    

                    มารด์นิ                                                                                                 (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
 นําท่านเทียวชมเมอืงดยิารบ์าเกยีร ์(Diyarbakir) เป็นเมืองทมีีชาวเคริ์ดอาศัยอยู่มากทสีุดใน

ประเทศตุรก ีตังอยู่ในเขตทรีาบสงูของแม่นําไทกรสิ ในปีค.ศ. 1937 หลังจากทที่านอตาเตริก์ไดม้า
สํารวจเมืองนี ไดทํ้าการเปลยีนชอืเมอืงเป็นดยิารบ์าเกยีร ์ซงึแปลว่า เมอืงแห่งทองแดง เนืองจาก
บรเิวณรอบๆเมอืงนี อดุมไปดว้ยสายแร่ทองแดง 

 นําท่านเทยีวชมกําแพงเมอืงโบราณ (Diyarbakir Fortress) สรา้งขนึมาตังแต่ในยุคโรมัน ตน้
ศตวรรษท ี4 โดยจักรพรรดคิอนสแตนเซยีสท ี2 กําแพงเมอืงดยิารบ์าเกยีรถ์อืเป็นกําแพงเมอืงโบราณ
ทมีขีนาดกวา้งเป็นอันดับท ี2 ของโลก รองจากกําแพงเมอืงจนีเท่านัน องคก์ารยูเนสโกไ้ดร้องรับให ้
กําแพงนขีนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2000     

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diyarbakir เมอืงหลวงของชาวเคริต์ในตรุก ี
Batman เมอืงศนูยก์ลางการขดุเจาะนํามนั แหลง่ตงัถนิฐานของมนุษยเ์กา่แกม่ากกวา่ 12,000 ปี 

Mardin ศนูยก์ลางอาณาจกัรอารต์คุดิทยีงิใหญใ่นเขตอนาโตเลยีตะวนัออก 
Sanliurfa เมอืงโบราณในตํานานพระคมัภรี ์  Harran ชมหมูบ่า้นรงัผงึทสีวยงามแปลกตา 

Mount Nemrut หบุเขาเทพเจา้บนยอดเขาเนมรตุ 
Halfeti ตน้กําเนดิกหุลาบดําตรุก ีลอ่งเรอืชมเมอืงใตบ้าดาล  

Gaziantep หนงึในเมอืงเกา่แกข่องโลกทยีงัมปีระชากรอาศยัอยู ่ชมพพิธิภณัฑโ์มเสคทใีหญท่สีดุในโลก 
ปิดทา้ยรายการดว้ย Cappadocia ดนิแดนปลอ่งนางฟ้า 2 คนืเต็ม  

พเิศษ  บนิตรง Turkish Airlines+บนิภายใน 2 ขา (ไมเ่หนอืย)  
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จากนันนําทา่นเขา้ชมมสัยดิกลางแหง่ดยิารบ์าเกยีร ์(Great Mosque of Diyarbakir) มัสยดิที
ใหญ่ทสีดุในเมอืง สามารถจุผูเ้ขา้มาประกอบพธิไีดถ้งึ 5,000 คน สรา้งขนึเลยีนแบบมัสยดิกลางแหง่
ดามัสกัส ประเทศซเีรีย ในอดตีมัสยดิแหง่นีใชเ้ป็นศาสนสถานของทังศาสนาครสิตแ์ละอสิลาม ทําให ้
สถาปัตยกรรมของมัสยดิแห่งนีมลีักษณะคลา้ยกับโบสถใ์นศาสนาครสิต ์สวยงามแปลกตาเป็นอย่าง
มาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 
บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงบตัมนั (Batman) ระยะทาง 97 กม. ใชเ้วลา 1 ชวัโมง เมอืงในเขตอานาโต

เลยีตะวันออกเฉียงใตข้องตรุก ีเมอืงนีตังอยูบ่นทรีาบสงู 540 เมตร เหนือระดับนําทะเล ใกลจุ้ดบรรจบ
ของแม่นําบัตมันและแมนํ่าไทกรสิ เมอืงบัตมันยังเป็นเมอืงนํามันทสีําคัญของตุรก ีโดยมเีขตขดุนํามัน
ทีใหญ่ทีสุดในตุรก ี(Bati Raman Oil Field) ถูกคน้พบในปีค.ศ. 1940 สามารถขุดเจาะนํามันไดถ้งึ 
7000 บาเรลลต์่อวัน  เมอืงบัตมมันยังมฐีานทัพอากาศของทหารซงึสําหรับการขนสง่อากาศยานและ
เฮลคิอปเตอรใ์นการคน้หาและปฏบิัตกิารชว่ยเหลอืของสงครามอา่วเปอรเ์ซยี  

 จากนันนําท่านเขา้ชม Hasankeyf Castle หรอื Hisno Koyfa มคีวามหมายวา่ป้อมปราการหนิ เป็น
แหลง่ประวัตศิาสตรก์ารตังถนิฐานของมนุษยท์เีกา่แกท่สีดุแหง่หนงึของโลก มกีารเรมิขดุคน้ในชว่งยคุ 
80 มกีารพบหลักฐานตา่งๆ ทคีาดการณ์วา่มกีารอาศยัอยูข่องมนุษยใ์นบรเิวณนียอ้นหลงัไปถงึ 12,000 
ปี จนกระทังตน้ศตวรรษท ี4 อาณาจักรไบแซนไทน์ไดก้ลับมาใชป้ระโยชน์ในสถานทแีห่งนีในทาง
ศาสนา และหลบภยัจากการคกุคามจากออตโตมัน หรอืชาวมสุลมิ  
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ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมารด์นิ (Mardin) ระยะทาง 142 กม. ใชเ้วลา 2 ชัวโมง 
เป็นเมอืงในเขตตะวันออกเฉียงใตท้สีําคัญอกีหนงึเมอืงของตรุก ีเนืองจากตัวเมอืงยังมกีารอนุรักษ์ไว ้
ซงึสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตุคดิ (Artuqid) ของชาวโดเกอร์ (Doger) ราชวงศ์ทีเคยปกครองแถบ
คาบสมุทรอนาโตเลยีตะวันออก (Artuqid Dynasty) เมอืงมารด์นิตังอยู่ในภูมศิาสตรท์ดีมีาก ตัวเมอืง
ตังอยู่บนเนินเขาใกลแ้ม่นําไทรกสิ (Tigris) ตัวเมอืงโบราณของมารด์นิไดรั้บการประกาศเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ 
นําท่านเทียวชมตลาดกลางเมอืงมารด์นิ (Mardin Grand Bazaar)  เพือใหท้่านไดเ้ลือกซอื
สนิคา้พนืเมอืงต่างๆ สนิคา้ขนึชอืของเมอืงมารด์นิคอืสบู่ททํีามาจากนํามันมะกอกบรสิทุธ ิใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิไปกับการเลอืกซอืของ และสมัผัสบรรยากาศของชาวพนืเมอืง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา    รบัประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพีกั   
ทพีกั ANEMON HOTEL MARDIN หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
 

วนัทสีาม มารด์นิ – โรงเรยีนสอนศาสนาโบราณ - แกรนดม์อสค ์– ซนัลอิูรฟ่์า           (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
นําทา่นเขา้ชม Zinciriye Madrasa หรอือกีชอืหนงึคอื Sultan Isa Madrasa มาดราซา่ (Madrasa) 
คอืโรงแรมสอนศาสนาอสิลาม จุดท่องเทยีวทสีวยงามทสีดุของเมอืงมารด์นิ สรา้งขนึในปีค.ศ 1385 
โดยสุลต่าน Melik Necmeddin Isa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih ของราชวงศอ์ารต์ุคดิ 
ราชวงศท์ปีกครองเมอืงมารด์นิและดนิแดนบรเิวณตอนเหนือของซเีรยี อรัิก และอหิร่าน 
ตัวอาคารแห่งนี สรา้งอยู่ดา้นล่างของปราสาทมารด์นิ (Mardin Castle) แบ่งเป็น 2 ชัน ประกอบไป
ดว้ยมัสยดิ หลมุฝังศพ และสว่นการใชง้านอนืๆ ลักษณะเดน่เป็นอาคารมโีดมขนาดใหญ ่2 โดม 
ในปีค.ศ. 1401 ซงึเป็นปีสุดทา้ยของราชวงศอ์าร์ดุตคิ สถานทีแห่งนีถูกใชง้านเป็นโรงเรียนสอน
ศาสนาอสิลาม จนกระทังปีค.ศ. 1920 ในยุคทอีตาเตริก์ เปลยีนแปลงหลักการนับถอืศาสนาอสิลาม
ใหมใ่นตรุก ีโรงเรยีนแหง่นีจงึไดถ้กูปิดลง และปรับปรุงเป็นพพิธิภัณฑจ์นถงึปัจจุบัน 
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จากนันนําท่านเขา้ชม Kasimiye Madrasa อกีหนงึโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลามของเมอืงนี อาคาร
สรา้งขนึโดย sultan Al-Zahir Majd al-Din 'Isā ibn Dāwū ความพิเศษของอาคารเรียนแห่งนี คือ
สรา้งตามหลักความเชอืของศาสนาอสิลามในเรอืงท ีนรกภูมจิะมสีะพานขา้มทางนํา ทจีะเป็นทางเดนิ
สําหรับผูค้นททีุกขท์รมานจากนรก เดนิทางไปยังสวรรคเ์พอืพบกับเจา้พระโดยการขา้มสะพานแหง่นี 
ทําใหภ้ายในตัวอาคารมกีารสรา้งทางนํารอบๆหอ้งเรยีน และประตูทางเขา้หอ้งเรยีนทุกหอ้ง จะตังอยู่
ตําและมขีนาดเล็ก เพือบังคับใหนั้กเรียนทุกคนตอ้งกม้หัว และโคง้คํานับอาจารยก์่อนเขา้หอ้งเรยีน 
และอีกสงิหนึงทเีป็นไฮไลทข์องอาคารแห่งนีคอื นาฬกิาชา้ง (Elephant Clock) ทีเป็นนาฬกิา
บอกว่าเวลาโบราณ โดยใชห้ลักการหยดนํา ซงึเป็นเอกลักษณ์และความสามารถทางวศิวกรรมของ
ชาวมุสลมิในยุคกลาง ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กชีนิในโลก และบางชนิถูกจัดแสดงไวใ้นพพิธิภัณฑ์
เทา่นัน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
นําท่านเขา้ชมมสัยดิกลางแหง่เมอืงมารด์นิ (Great Mosque of Mardin) หนงึในมัสยดิโบราณ
ทโีดดเด่นทสีดุของโลก มอีายุมากกว่า 1,000 ปีดว้ยการสรา้งแบบเมโสโปเตเมยีตอนเหนือ ทําใหม้ี
ลักษณะทีสวยงาม แปลกตา ภายในมัสยดิบรรจุชนิส่วนเคราของท่านอับราฮัม (Abraham) ผูเ้ป็น
สาวกโดยตรงของทา่นมฮูาหมัด (Hazrat Muhamad) ศาสนทตูของพระอัลลอฮ ์ 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงชนัลอิูรฟ่์า (Sanliurfa) ระยะทาง 190 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชวัโมง หรอืมอีกี
ชอืว่า อูร์ฟา (Urfa) เมืองนีในสมัยโบราณเรียก อเิดสซา (Edessa) เป็นเมืองการคา้ในสมัยโบราณ 
เป็นศนูยก์ลางในระยะแรกของชาวครสิตท์พีูดภาษาซเีรียทอีาศัยในบรเิวณน ีจนกระทังชาวอาหรับเขา้
ยดึครองในประมาณปี ค.ศ. 639 ต่อมาในปีค.ศ. 1098 ช่วงสงครามครูเสดครังที 1 บอล์ดวนิท ี1 
แห่งบูโลญ ไดทํ้าการยดึเมอืงนีจากพวกเซลจูกเตริก์และกอ่ตังเป็น อเิดสซา เคาน์ต ีและเปลยีนให ้
เป็นเมอืงทนัีบถอืศาสนาครสิต ์ต่อมาไดถู้กชาวมสุลมิเขา้ครอบครองอกีครังใน ค.ศ. 1144 กอ่นจะตก
อยูใ่ตก้ารปกครองของพวกเตริก์อกีครังใน ค.ศ. 1637 จนถงึปัจจุบัน 
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นําท่านชมแหลง่โบราณคด ีโกเบคล ีเทเป (Gobekli Tepe) วหิารแหง่แรกของโลก ถูกคน้พบ
ในปีค.ศ. 1963 ทมีนักโบราณคดพีสิจูนอ์ายุการกอ่สรา้ง ทําใหท้ราบวา่ โกเบคล ีเทเป สรา้งขนึในยคุ
หนิใหม่ มีอายุราว 11,000-12,000 ปี หรือ 1 หมืนปีก่อนครสิตกาล ซงึเก่าแก่ทีสุดในบรรดาศาสน
สถานทถีกูคน้พบ วหิารแหง่นีจงึเป็นศาสนสถานทเีกา่แกท่สีดุในโลก หรอื “วหิารแหง่แรกของโลก” 
(The World’s First Temple)   
โกเบคล ีเทเป แปลว่า Potbelly Hill หรอื “เนนิทอ้งโต” ในภาษาตรุก ีตังตามลักษณะทตีงับนเนนิเขา 
โกเบคล ีเทเป มลัีกษณะเป็นหนิสลักขนาดใหญ่และเสารูปตัวท ี(T) ตังเรยีงรายเป็นวงกลม บางเสา
สงูถงึ 6 เมตร และมนํีาหนักถงึ 200 ตัน การขดุคน้ครังแรกพบเสาหนิจํานวน 43 ตน้ เสาหนิแตล่ะตน้มี
รูปสลักเป็นรูปสัตวต์่าง ๆ มีทัง สุนัขจงิจอก สงิโต วัว แมงป่อง งู หมูป่า แรง้ นกนํา แมลง รวมถงึ
มนุษย์ (ในลักษณะของหญงิเปลอืย) บางเสาแกะสลักไดอ้ย่างวจิติรงดงาม จากการสันนิษฐานว่า
สถานทแีห่งนีเป็นวหิารแห่งแรกของโลก ถงึกับทําใหนั้กวชิาการบางคนอา้งว่า โกเบคล ีเทเป เป็น
ทตัีงของสวนเอเดน (Garden of Eden) ในพระคัมภรีไ์บเบลินันเอง 
จากนันนําท่านเทยีวชมย่านเมอืงเกา่ของเมอืง นําท่านชมบอ่นําอบัราอมั (Balikligol) ตามตํานาน
ของศาสนาอสิลาม อับราฮัมเป้นสาวกและบุคคลทเีชอืมันในพระองคอั์ลเลาะหเ์พยีงองคเ์ดยีวเทา่นัน 
จงึเป็นเหตุใหม้ีความขัดแยง้เรืองความเชอืทางศาสนากับกษัตรยิ์เนมรุต ซงึมีอํานาจสูงสุดในการ
ปกครอง จงึถูกลงโทษประหารชวีติ โดยการยงิลงมาจากเสาคูด่า้นบนของปราสาทอรูฟ์า สูเ่บอืงลา่งที
ก่อกองไฟรอเผาอับราฮัมหวังจะใหเ้ผาไหมเ้ป็นจุล แต่พระเจา้ไดเ้นรมติใหเ้ปลวไฟทีลุกโชตชิ่วง
กลายเป็นบ่อนํา และท่อนฟืนกลายเป็นปลา บรเิวณนีจงึกลายเป็นสระนําศักดสิทิธ ิและเป็นทอียู่ของ
ปลาคารฟ์ ปลาเทราทม์ากมาย เชอืกันว่าถา้ใครเห็นปลาเผือกในสระนําจะไดเ้ป็นผูท้ไีดข้นึสูส่วรรค์
เมอืสนิชวีติลง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา พเิศษ รบัประทานอาหารคํา พรอ้มชมโชวพ์นืเมอืง (Sira Gecesi Show) 
ทพีกั HILTON GARDEN INN SANLIURFA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัทสี ี  ซนัลอิรูฟ่์า - ฮารนั - หุบเขาเนมรตุ - อดยิามนั                                           (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงฮารนั (Harran) ระยะทาง 48 กม. ใชเ้วลา 1 ชัวโมง เมืองโบราณในเขต
เมโสโปเตเมยีตอนบน (Upper Mesopotamia) นําท่านชมหมู่บา้นรังผงึ (Beehive House) หมู่บา้น
โบราณทสีรา้งขนึจากการกอ่อฐิในลักษณะทรงกลม และทําหลังคาบา้นเป็นยอดแหลมจากดนิเหนียว 
(Bantu) เป็นการสรา้งบา้นแบบโบราณของชาวชนชาวพนืในทวปีแอฟรกิา ทชีาวเมโสโปเตเมยีไดร้ับ
อทิธพิลมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูห่บุเขาเทพเจา้บนยอดเขาเนมรตุ  (Ruins of the Commagene Kingdom)
ระยะทาง 225 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชัวโมง ภูเขาลูกนีเป็นภูเขาไฟมาก่อน มคีวามสูงประมาณ 2,134 
เมตร ปากปลอ่งภเูขาไฟทตีอนนีเป็นแอง่กระทะสวยงามมนํีาเป็นทะเลสาบสสีวย ภูเขาแหง่นีเป็นทตัีง
ของสสุานกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรโคมายาน (Commagene Kingdom)  
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สงิทหีลงเหลอือยู่ในตอนนีคอืรูปสลักขนาดใหญ่จํานวนมาก เราอาจจะเห็นเป็นเศยีรเทพเจา้จํานวน
มากตงัอยูต่ามพนื เนืองจากกาลเวลาททํีาใหเ้ศยีรเทพร่วงลงพนื ขนาดแคเ่ศยีรอยา่งเดยีวก็มคีวามสงู
ถงึ 2 เมตร บรเิวณนีเคยไดร้ับการปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช กรฑีาทัพจากกรซีผ่านเมอืง
ต่างๆมาเรือยจนถงึเอเชยีกลาง หลังจากพระองคส์นิพระชนมล์ง ดนิแดนทพีระองคเ์คยรวบรวมไวก้็
แตกออกเป็นเมอืงตา่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายาแหง่นีดว้ย วัฒนธรรมของ
โคมานายาเป็นอารยธรรมแบบกรกีผสมรวมเขา้กับความเชอืของคนพนืเมอืง โคมานายาเป็นรัฐอสิระ
อยู่ถงึ 200 ปี ก่อนจะถูบรวมเขา้กับจักรวรรดโิรมันในเวลาต่อมา หุบเขาเทพเจา้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
หลักขอเรียงว่าระเบยีง 3 ดา้น คอืดา้นทศิเหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบยีงฝังตะวันตกและฝัง
ตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาดใหญ่ทสีลักจากเนือหนิของภเูขา 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอดยิามนั (Adiyaman) ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลา 1 ชัวโมง  หนึงในเมอืง
ทางตะวันออกเฉียงใตข้องตรุกทีผีูค้นสว่นมากเป็นชาวเคริด์ (Kurdish) และยังคงใชภ้าษาเคริด์ในการ
ตดิต่อสอืสารแบบเดยีวกับชาวซเีรีย อรัิก อหิร่าน ใหท้่านไดเ้ทยีวชมเมอืงอดยิามัน เพอืสัมผัสถงึวถิี
ชวีติและวัฒนธรรมของชาวเคริด์อยา่งแทจ้รงิ 

คํา   รบัประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพีกั 
ทพีกั PARK DEDEMAN ADIYAMAN หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
 
วนัทหีา้  อดยิามนั - ลอ่งเรอืเฮเฟต ิ- กาซอีนัเต็ป - พพิธิภณัฑโ์มเสค                     (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  
นําท่านเทยีวเมอืงเฮเฟต ิ(Halfeti)  ระยะทาง 120 กม. ใชเ้วลา 1.30 ชัวโมง  เมอืงเกษตรกรรม
ขนาดเล็กริมฝังตะวันออกของแม่นํายูเฟรตสิ (Euphrates) บรเิวณส่วนใหญ่ของเมืองจมอยู่ใตนํ้า 
เนืองจากการสรา้งเขอืนกันแม่นํายูเฟรตสิ ในปีค.ศ. 1990 ทําใหเ้กดิทัศนียภาพทสีวยงามแปลกตา 
เมอืงเฮเฟตยัิงมชีอืเสยีงเรอืงสายพันธุก์ุหลาบสดํีา (Turkish Halfeti Black Rise) ทมีเีพยีงแห่งเดยีว
บนโลกอกีดว้ย นําทา่นลอ่งเรอืชมเมอืงเฮเฟต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงกาซอีนัเต็ป (Gaziantep) ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลา 1.30 ชัวโมง เป็น

เมอืงทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีเป็นหนงึในเมอืงทเีก่าแกท่สีดุของโลกทมีหีลักฐานการ
อาศัยอยูข่องประชากรยอ้นหลังไปถงึ 4,000 ปี เมอืงนมีคีวามสําคญัทางยทุธศาสตรใ์นชว่งสงครามครู
เสด เป็นศูนยก์ลางของชาวตุรกใีนการต่อตา้นฝรังเศสระหว่าง ค.ศ. 1920-1921 เคยถูกฝรังเศสยดึ
ครองแตก่ลับคนืเป็นของตรุกอีกีครังใน ค.ศ.1922  
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จากนันนําท่านเชา้ชม พพิธิภณัฑโ์มเสคทใีหญ่ทสีุดในโลก (Zeugma Mosaic Museum) 
ภายในพพิธิภัณฑม์ีการแสดงโมเสดโดยรวมถงึ 1,700 ตารางเมตร เปิดใหนั้กท่องเทยีวเขา้ชมเมอื
วันท ี9 กันยายน ปีค.ศ. 2011 โดยมกีารจัดแสดงโชวผ์ลงานภาพโมเสคจากยคุโรมัน ในสมัยของพระ
เจา้ อเล็กซานเดอรม์หาราช และผลงานโมเสคทถีกูคน้พบโดยไมท่ราบทมีาอกีมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนันนําท่านเทยีวชมตลาดกลางเมอืงกาซอีนัเต็ป (Gaziantep Bazaar) หนงึในตลาดสไตล์
อาหรับทีสวยงามและยงิใหญ่ของประเทศตุรก ีรวมไปถงึย่านช่างทําทองแดงทีท่านจะไดส้ัมผัส
รา้นคา้ทผีลติสนิคา้จากทองแดงแบบแฮนดเ์มด และขายผลติภัณฑท์ทํีาจากทองแดง อกีหนงึสนิคา้
ขนึชอืของเมอืง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
คํา รบัประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพีกั 
ทพีกั GRAND  HOTEL GAZIANTEP หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว  
 
วนัทหีก  กาซอีนัเต็ป - คปัปาโดเกยี                                                                      (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  
นําท่านเดินทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 330 กม. ใชเ้วลา 4 ชัวโมง                   
ชมดนิแดนทมีภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย ์ซงึในอดตีกาลมกีระแสลาวาภูเขาไฟทไีหลออกมาปกคลุม
พนืทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระทําของธรรมชาต ิโดยการกัด
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เซาะของพายุลม ฝน หมิะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม 
แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้อืว่า ดนิแดนแหง่เทพ
นยิาย หรอืดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังไดร้ับการแต่งตังจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกอีกีดว้ย  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 
บา่ย นําท่านชมหุบเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่โดยใชเ้ป็นทีอยู่

อาศัยในอดตี ซงึหุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มทีังรอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัวทัง
ภูเขาเพอืเอาไวเ้ป็นทอียู่อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุซิาร ์คอื บรเิวณทสีงูทสีดุของบรเิวณโดยรอบ 
ดังนันในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวทํ้าหนา้ทเีป็นป้อมปราการทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึ
ยามมภีัยในอดตี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
คํา   รบัประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพีกั   
ทพีกั UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (โรงแรมถาํ) 
 
วนัทเีจ็ด  คปัปาโดเกยี - พพิธิภณัฑเ์กอเรเม ่- เมอืงใตด้นิ                                        (B/L/D) 

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซงึไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 

สาํหรบัทา่นใดทสีนใจขนึบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 
เวลา 04.30 น. เพอืชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนงึทหีาชมไดย้าก            
ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชวัโมง พร้อมบร ิการอาหารว่าง  และแชมเปญ                               
(ค่าขนึบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาท่านละ 280 US Dollar)  ”ประกนัภยัททีําจาก
เมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขนึบอลลูน และเครอืงร่อนทุกประเภท และกจิกรรมนขีนึอยูก่บั
ดุลยพนิจิของทา่น แต่บรษิทัฯ ทใีหบ้รกิารบอลลูนรวมประกนัอุบตัเิหตุไปแลว้กบัราคาการ
บรกิาร” 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (หลงัโปรแกรมพเิศษ) 
 หลงัอาหารเชา้เป็นเวลาอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณรอบๆ

โรงแรมทพีกั 
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นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at 
Avanos Village) สนิคา้คณุภาพด ีและขนึชอืของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซอืตามอัธยาศัย 
จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกอเรเม ่(Goreme) นําทา่นชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่
(Goreme Open Air Museum) ทีเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที 9 เกิดจาก
ความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถําเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ ์และยัง
เป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผา่ลัทธอินืทไีมเ่หน็ดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทยีวชม และ
ถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรือนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทเีกดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ 
และใชเ้ป็นทอียู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ  

เทยีง พเิศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บา่ย นําทา่นเทยีวนครใตด้นิ (Underground City) เกดิจากการขดุเจาะพนืดนิลงไป เพอืใชเ้ป็นทหีลบ

ซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมัยทําสงคราม ซึงนครใตด้ ินทีขึนชือและมี
นักท่องเทียวไปเยียมเยียนเยอะทีสุด คงหนีไม่พน้ นครใตด้ิน เมืองไคมคัลี (Kaymakli 
Underground City)  พรอ้มทังยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวถิีชีวติความเป็นอยู่ใตด้นิ
พรอ้มสรรพ ซงึนครใตด้นินับเป็นสงิมหัศจรรยท์สีรา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ย่างหนงึก็วา่ได ้

คํา   รบัประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทพีกั   
ทพีกั UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (โรงแรมถาํ) 
  
วนัทแีปด คปัปาโดเกยี - สนามบนิไกเซอร ี– สนามบนิอสิตนับลู                               (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
09.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงไกเซอร ี(Kayseri Airport) ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลา 1 ชวัโมง                   
13.25 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทยีวบนิท ี

TK2017  
14.55 น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู  แวะพกัเปลยีนเครอืง 
16.50 น. ออกเดนิทางอกีครังโดยเทยีวบนิท ีTK58 
 
วนัทเีกา้ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

06.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...   
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บรกิาร FREE WIFI บนรถบสัตลอดการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร  

ราคานยีงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัทา่นละ 2,500 บาท 
ทงันทีา่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรอ์าจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวในตา่งประเทศ 
ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับชนัประหยัดตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน 
 คา่รถบัสโดยสารปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีัก 7 คนื ตามทรีะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบใุนรายการ    
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบใุนรายการ   
 ค่าประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือนไข

กรมธรรม ์ 
-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท สําหรับ ผูเ้ดนิทางอายุ 1-75 ปี 
-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท สําหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขนึไป 
-เด็กทารกอายตุํากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถทําประกันการเดนิทางได ้
-กรมธรรมนี์ ไมคุ่ม้ครองผูท้เีดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

 คา่บรกิารนําดมืทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 
 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชอื 1 ขวดตอ่ทา่น 
 ของทรีะลกึจากประเทศตรุก ี1 เซ็ตตอ่ทา่น 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ 
× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถา้ม)ี 
× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย (ตรวจทตีา่งประเทศ ราคาประมาณทา่นละ 35 

USD) (ถา้ม)ี 
× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตํุากวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดยีวจา่ย
เพมิ 

27 เม.ย.-5 พ.ค. 2566 84,900.- 84,900.- 84,900.- 81,900.- 13,000.- 
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× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครืองดมืทไีม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง           
คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทพีัก 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ นําหนกัไมเ่กนิ 30 
กก.) 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทจีอง 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามอธัยาศยั 
× ภาษีมูลคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 %  
บรษิทัฯของสงวนสทิธใิหบ้รกิารแกผู่ท้ฉีดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่นนั 

ประเทศตรุก ีรองรบัวคัซนีทกุยหีอ้  

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา 2 หนา้ หาก
ไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

 

→เงอืนไขการจอง และ วธิกีารชําระเงนิ: 
 มดัจําทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยนืยันการจอง 

สว่นทเีหลอือกีจํานวน 59,900 บาท ชําระภายในวนัท ี29 ม.ีค. 2566  

 กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 

 หากไมช่าํระคา่มัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 - หากไม่ชาํระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ภายในวันท ี29 ม.ีค. 2565 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการจองของ
ทา่นและคนืเงนิจํานวน 15,000 บาท  

โดยสว่นทเีหลอืหักเป็นคา่ 

- คา่มัดจําบัตรโดยสารเครอืงบนิ 

- คา่มัดจําโรงแรมทพีัก 

- คา่บรกิารและการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ซงึเป็นคา่ใชจ่้ายทจํีาเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
อเีมล  

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไม่สง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

→เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลอืน หรอืขอคนื
เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทรีะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึเมอืทา่นออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

***เพอืใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทยีวและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึกําหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี  
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 สําหรบักรุป๊ทเีดนิทาง 27 เม.ย. – 5 พ.ค. 66 ยกเลกิกอ่นวันท ี29 ม.ีค. 2566  คนืเงนิจํานวน 15,000 
บาท  

โดยสว่นทเีหลอืหักเป็นคา่  

- คา่มัดจําบัตรโดยสารเครอืงบนิ 

- คา่มัดจําโรงแรมทพีัก 

- คา่บรกิารและการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ซงึเป็นคา่ใชจ้่ายทจํีาเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ (ถา้ม)ี  

 สําหรบักรุ๊ปทเีดนิทาง 27 เม.ย. – 5 พ.ค. 66 ยกเลกิตงัแต่วนัท ี 30 ม.ีค. 2565  จนถงึวนั
เดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 
ทา่นตามทกีําหนด   

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพีักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ่้ายโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน 

11. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลา
ได ้โดยมัคคเุทศกท์อ้งถนิและคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไม่ใชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขันตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซงึ
ตอ้งไม่ทําใหผู้ร้่วมเดนิทางทา่นอนืเดอืนรอ้น 

15. การนําสงิของมคี่าทซีอืจากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทลีะเอยีด และนอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการตดิต่อทพีัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทาง
ตามรายการทัวรเ์ทา่นัน ไม่ไดเ้ป็นผูร้ับผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลยีนแปลง หรอืขอ้จํากัดในการใหบ้รกิารของสาย
การบนิ ทพีัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทใีหบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานททีอ่งเทยีวตา่งๆตามรายการ  


