
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13013 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 



FLIGHT DETAILS 

TURKISH 
AIRLINE 

TK65 BKK-IST 21.45 04.00+1 
TK68 IST-BKK 01.25 15.00 

         น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั 

 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดนิทำง 

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเคร ือ่งบนิภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจอง***** 

 
รำยกำรทวัร ์

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-อสิตนับูล - - - - 

2 อสิตนับูล-จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มต-Blue Mosque-
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

/ / / IRIS HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ CANAKKALE 

3 เมอืงชานัคคาเล-่กรงุทรอย-มา้ไมจ้ าลอง-เมอืงเปอร ์
กามมั-น่ังเคเบิล้คาร(์รวมคา่เคเบิล้คาร)์-วหิารเทพี
อารเ์ทมสิ 

/ / / ROYAL PALACE HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ KUSADASI 

4 บา้นพระแม่มาร ี– เมอืงโบราณเอฟเฟซสุ-ปามุคคา
เล–่ปราสาทปุยฝ้าย-เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

/ / / NINOVA THERMAL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ PAMUKKALE 

5 เมอืงปามุคคาเล-่เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลา
น่า-เมอืงคปัปาโดเกยี** พเิศษ ! โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

/ / / UCHISAR CAVE HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ CAPPADOCIA 

6 OPTION BALLOON (ไม่รวมในคา่ทวัร)์-เมอืงเกอ
เรเม–่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาซซิาร-์เมอืงองักา
รา่ 

/ / / TURIST HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ ANKARA 

7 อสิตนับูล-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-พระราชวงัโดลมาบา
เช ่

/ / - - 

8 กรงุเทพฯ - - - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสุิวรรณภูมชิ ัน้ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เคำทเ์ตอร ์U  
  ประตูที ่9 สายการบนิ TURKISH AIRLINE เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
  ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศตรุก ีกรงุอสิตนับูลโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK65  
  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ช ัว่โมง) บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

ขอ้แนะน ำประกอบกำรตดัสนิใจ  

 โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานทีท่่องเทีย่วมาอย่างด ีเสน้ทำงกำรเดนิรถไม่ยอ้นกลบัทำงเดมิท ำใหไ้ม่
เสยีเวลำ 

 บนิโดยสายกำรบนิประจ ำชำต ิTURKISH AIRLINES ไม่เสยีเวลาเปลีย่นเคร ือ่ง  

   น ้ำหนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมั 

 โปรแกรมนีเ้หมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั รวบรวมสถานทีเ่ทีย่วช ือ่ดงัมากมายอาท ิเชน่ ปามุคคาเล ่
ปราสาทปุยฝ้าย, คปัปาโดเกยี, Blue Mosque, น่ังเคเบิล้คาร ์ไวใ้นโปรแกรมเดยีว 

 โรงแรมทีพ่กัเป็นระดบั 4-5 ดำวแท ้สะอาดและปลอดภยั พกัโรงแรมสไตลถ์ ำ้ 1 คนื 
 พเิศษ ชมโชวร์ะบ ำหน้ำทอ้ง ตน้ต ารบัตุรกแีท ้
 การเดนิทงในประเทศตรุก ีแตล่ะเมอืงจะใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง (แต่ลกูคา้ทุกท่านสามารถสบาย

ใจไดเ้น่ืองจากทางบรษิทัไดเ้ลอืกสรรรถทีน่ั่งสบาย และมจีดุแวะพกัและถ่ายรูปตลอดการเดนิทาง) 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ                        

http://bit.ly/2NMk5YE


บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ย
เครือ่งบนิภำยในประเทศ *****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจอง***** 
 
 

 

04.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอะตาเตริก์ ประเทศตุรก ีน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูลเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืง 
  เดยีวในโลกทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียโุรปและทวปีเอเชยี น าทุกท่านสู ่จตัุรสัสุลต่ำนอะหเ์มต  
  หรอื ฮปิโปโดรม สนามแขง่มา้ของชาวโรมนั จดุศูนยก์ลางแห่งการท่องเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมยั
  จกัรพรรดเิซปตมิอิสุเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมตา่งๆ ของชาวเมอืง ตอ่มาในสมยัของจกัรพรรดิ
  คอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ ัง้แสดงประตมิากรรมตา่งๆ ซ ึง่สว่น
  ใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชเ้ป็นทีจ่ดังานพธิแีต่ในปัจจุบนัเหลอื 
  เพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยดิสลุตา่นอะหเ์มตซึง่เป็นทีต่ ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิต ์
  เพือ่ถวายแก ่ฟาโรหท์ุตโมซสิที ่3 ถูกน ากลบัมาไวท้ีอ่สิตนับูลเสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอื  
  เสาคอนสแตนตนิที ่7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จตัุรสัสุลต่ำนอะหเ์มต หรอื ฮปิโปโดรม 

วนัที ่2 อสิตนับูล – จตัุรสัสุลต่ำนอะหเ์มต - Blue Mosque – สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย – ล่องเรอืชอ่งแคบ
  บอสฟอรสั                     



  จากน้ันไม่ไกลน าทุกท่านเขา้ชม สุเหรำ่สนี ้ำเงิน หรอื Blue Mosque ถอืเป็นสเุหรา่ทีม่ ี  
  สถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2 จกัรวรรด ิคอื ออตโตมนัและไบเซนไทน ์เพราะไดร้วบรวมเอา 
  องคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ เป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
  ตรุก ีสามารถจคุนไดถ้งึแสนคน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตัง้ช ือ่
  จากสลุตา่นทีเ่ป็นคนสรา้งซ ึง่ก็คอื Sultan Ahmed น้ันเอง 

สุเหรำ่สนี ้ำเงิน หรอื Blue Mosque  



เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตำคำร 
 
  จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) หรอืโบสถฮ์าเจยีโซเฟีย1 ใน 7 สิง่
  มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนา 
  ครสิตพ์ระเจา้จกัรพรรดคิอนสแตนตนิเป็นผูส้รา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที1่3 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปีเพือ่
  เป็นโบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถู่กผูก้อ่การรา้ยบุกท าลายเผาเสยีวอดวายหลายคร ัง้เพราะเกดิการขดัแยง้
  ระหวา่งพวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์บัศาสนาอสิลามจวบจนถงึรชัสมยัของพระเจา้จสัตนิเนียน โดยสรา้ง
  โบสถเ์ซนตโ์ซเฟียขึน้ใหม่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปีตวัโบสถ ์5 ปีเมือ่ประมาณปีพ.ศ. 1996  
  (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายามหาสิง่ของมคีา่ตา่งๆมาประดบัไวม้ากมาย
  สรา้งเสรจ็ไดม้กีารเฉลมิฉลองกนัอย่างมโหฬารตอ่มาเกดิแผ่นดนิไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่ง
  ซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่สิน้สมยัของจกัรพรรดจิสัตนิเนียนถงึสมยัพระเจา้โมฮมัเหม็ดที ่2 เป็นผู ้
  นับถอืศาสนาอสิลามจงึไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันีใ้หเ้ป็นสเุหรา่ของชาวอสิลามมากมาย 

สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)  



  จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จดุยุทธศาสตรท์ีเ่ช ือ่มตอ่กบัทะเลด าเขา้กบัทะเล 
  มารม์ารา่แลว้ ยงัมจีดุชมววิทีส่ าคญัคอืสะพานแขวนบอสฟอรสัเป็นสะพานทีท่ าขึน้เพือ่ใหร้ถยนตส์ามารถ
  วิง่ขา้มฝ่ังยโุรปและเอเชยีได ้เป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาวถงึ 1,560 เมตร นอกจากน้ันระหว่างลอ่งเรอื
  สามารถมองเห็นสถานทีส่ าคญัเชน่ พระราชวงัโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรอืนของเศรษฐตีรุกทีีต่ ัง้อยู่รมิแม่น า้
  ตลอดความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 ก.ม. โดยมคีวามกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร 

ชอ่งแคบบอสฟอรสั 
   
  จากน้ันพาทุกท่านน่ังรถไปทีเ่มอืงชานัคคาเล ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง วนัแรกจะเขา้ 
  โรงแรมดกึ เน่ืองจากโรงแรมไกลจากตวัเมอืง แตใ่กลก้บัสถานทีท่่องเทีย่วในวนัถดัไป) 
 
ค ่ำ  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิน่) 
  ***เน่ืองจำกวนันีโ้ปรแกรมทวัรเ์ดนิทำงไกล ทำงบรษิทัอำจจะปรบัเปลีย่นกำรเสรฟ์ิอำหำรเป็นทีโ่รงแรม*** 

   
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมIRIS HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ CANAKKALE 
 
 
 
 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 
  น าทุกท่านออกเดนิทางสู่น าท่านสู่ กรุงทรอย เพือ่ชม มำ้ไมจ้ ำลอง ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณอ์นั 
  ชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณซึง่เป็นสาเหตทุีท่ าใหก้รงุทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที่

  ส าคญัในต านานของกรกีและเป็นสงครามระหว่างกองทพัของชาวกรกีและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็น
  เวลาสบิปี กองทพักรกีก็ไดค้ดิแผนการทีจ่ะตกีรงุทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษท์ีเ่รยีกว่ามา้
  ไมเ้มอืงทรอย โดยทหารกรกีไดเ้ขา้ไปซอ่นตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้นา้กรงุทรอยเหมอืน

วนัที ่3 เมอืงชำนคัคำเล่ – กรุงทรอย – มำ้ไมจ้ ำลอง – เมอืงเปอรก์ำมมั – นั่งเคเบิล้คำรช์มวหิำรเทพี
  อำรเ์ทมสิ 



  เป็นของขวญัและสญัลกัษณว์า่ชาวกรกียอมแพส้งครามและไดถ้อยทพัออกห่างจากเมอืงทรอย ชาวทรอย
  เมือ่เห็นมา้โทรจนัก็ต่างยนิดวีา่กองทพักรกีไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมอืงแลว้ท า
  การเฉลมิฉลองเป็นการใหญ่เมือ่ชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรกีทีซ่อ่นตวัอยู่ก็ออกมาจากมา้โทร
  จนัแลว้ท าการเปิดประตเูมอืงใหก้องทพักรกีเขา้มาในเมอืงแลว้ก็สามารถยดึเมืองทรอยได ้กอ่นทีจ่ะท าการ
  เผาเมอืงทรอยทิง้ 

มำ้ไมจ้ ำลอง 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 
 
  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืง เปอรก์ำมมั เป็นสถานทีต่ ัง้ของโบราณสถานทีส่ าคญั 
  จากน้ันน าท่าน ขึน้เคเบิล้คำรเ์พือ่ชมวหิำรเทพอีำรเ์ทมสิโบรำณ (The Temple of Artemis) 
  1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยย์ุคโบราณทีปั่จจุบนัเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัแตก็่ยงัสามารถมองเห็นถงึความ 
  ยิง่ใหญ่ในอดตีไดน้ าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคซุาดาซตึ ัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรก ีตดิกบัชายฝ่ัง
  ทะเลอเีจยีน น าท่านชมโรงงานเคร ือ่งหนังซ ึง่เป็นโรงงานผลติเคร ือ่งหนังขัน้หลากหลายใหทุ้กท่านได ้
  ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสือ้หนังตา่งๆตามอธัยาศยั 
 
 
 



ค ่ำ  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ KUSADASI 
 
 
 

 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  น าท่านเขา้ชม House of Virgin Mary บำ้นพระแม่มำร ีซ ึง่เช ือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มาร ี
  อาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ 

House of  Virgin Mary บำ้นพระแม่มำร ี
 
  จากน้ันน าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบรำณเอฟฟิซสุ เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืง
  หน่ึง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซ ึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมอืง ซ ึง่รุง่เรอืงขึน้ใน 
  ศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถูกรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซานเดอร ์
  มหาราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั 
  น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 
  ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผูุช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ ึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนั
  นี ้ 
 
 
 

วนัที ่4         บำ้นพระแม่มำร ี– เมอืงโบรำณเอฟเฟซสุ – ปำมุคคำเล่ – ปรำสำทปุยฝ้ำย – เมอืงโบรำณ 

  เฮยีรำโพลสิ 



เมอืงโบรำณเอฟฟิซสุ 
 
  น าท่านชม หอ้งอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้ง 
  อบไอน า้ ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี,้ หอ้งสมุดโบราณ ทีม่วีธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีุกสิง่ทุก
  อย่างลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนิสตคิทีม่คีวามอ่อนหวานและฝีมอืประณีตท่านแวะถ่ายรูป  
  ISA BEY MOSQUE มสัยดิอสิอสิเป็นหน่ึงในตวัอย่างทีด่แีละส าคญัทีส่ดุซ ึง่สะทอ้นถงึจดุสิน้สดุของยุค
  จกัรวรรด ิSeljuk ในชว่งปลายครสิตค์.ศ.1400 

หอ้งอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (ROMAN BATH) 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 
 
  หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงปำมุคคำเล่ (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม. 30 นาท ี189 กม.) เมอืงทีม่ี
  น า้พุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเกา่แก่สมยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสู่ 
  หนา้ผา  
  น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย ผลจากการไหลของน า้พุเกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้่อใหเ้กดิทศันียภาพของน า้ตกสี
  ขาวเป็นช ัน้ๆหลายช ัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทาง
  น า้เป็นทางยาว ซ ึง่มคีวามงดงามมาก ท่านจะไดส้มัผสัเมอืง เฮยีรำโพลสิ(Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนั
  โบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน า้พุเกลอืแรร่อ้นซึง่เช ือ่กนัว่ามสีรรพคุณในการรกัษาโรค เมือ่เวลา
  ผ่านไปภยัธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนีเ้กดิการพงัทลายลงเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ท ั่วไป 
  บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่วหิารอพอลโล  

สุสำนโรมนัโบรำณ เป็นตน้ 

ปรำสำทปุยฝ้ำย  
 
ค ่ำ  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม NINOVA THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ PAMUKKALE 

 

 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

วนัที ่5 เมอืงปำมุคคำเล่ – เมอืงคอนย่ำ – พพิธิภณัฑเ์มฟลำน่ำ – เมอืงคปัปำโดเกยี 
                   ** พเิศษ ! โชวร์ะบ ำหน้ำทอ้ง **                                                                                               



  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่ำ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของ
  อาณาจกัรเซลจุกเตริก์ ซ ึง่เป็นาอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรก ีหรอืทียุ่คน้ันเรยีกอนาโตเลยี คน
  สว่นใหญ่มอีาชพีท านา มกีารปลกูฝ่ินและผลไม ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าทุกท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลำน่ำ (Mevlana museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนา 
  อสิลามท าสมาธโิดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหน่ึงของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของ
  เมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท  
  ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสาน
  ส าหรบัผูต้ดิตามสานุศษิย ์บดิา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ยระหวา่งทางแวะชม Caravansarai ทีพ่กั
  ของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์
  สมยัออตโตมนั  

พพิธิภณัฑเ์มฟลำน่ำ (Mevlana museum) 

  จากน้ันเดนิทางสู ่เมอืงคปัปำโดเกยี (Cappadocia) (ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 
  ประมาณ 3 ช ัว่โมง) จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงำนทอพรมและโรงงำนเซรำมคิและรำ้น  
  เคร ือ่งประดบั อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ 

 



โรงงำนเซรำมคิและรำ้นเครือ่งประดบั 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านชมการแสดงพืน้เมอืง ระบ ำหน้ำทอ้ง”หรอื Belly Dance เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แก่อย่าง

  หน่ึงเกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียนนักประวตัศิาสตรเ์ช ือ่กนั
  วา่ชนเผ่ายปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษร์ะบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และการเดนิทาง
  ของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพรห่ลายมกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงามจนกลาย
  มาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกใีนปัจจุบนั 

 



  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม UCHISAR CAVE HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ CAPPADOCIA เป็น 
  โรงแรมสไตลถ์ ำ้ 
  ในกรณีทีโ่รงแรมถ ำ้เตม็ ขออนุญำตลูิกคำ้เปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเท่ำระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

** ส ำหรบัท่ำนใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี จะตอ้งออกจำกโรงแรม 05.30 น. 
เพือ่ชมควำมงดงำมของเมอืงคปัปำโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่ำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 
ช ัว่โมง ** (ค่ำขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำทวัรป์ระมำณ 200-230 USD) 

  น าทุกท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ทีเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) ซึง่ยูเนสโกขึน้ทะเบยีนเป็น 
  มรดกโลก พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ซ ึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซ ึง่เป็นความคดิของ 
  ชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนั
  การรุกรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์  
 
 

วนัที ่6 OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่ำทวัร)์ – เมอืงเกอเรเม่ – พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ –  

  หุบเขำซซิำร ์



  จากน้ันน าท่านชม หุบเขำอซุซิำร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่
  อาศยั ซ ึง่หุบเขาดงักลา่วมรีพูรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพือ่เอาไว ้
  เป็นทีอ่าศยั และถา้มองด ีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดตีอซุซิาร ์
  ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

หุบเขำอซุซิำร ์(Uchisar Valley)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงองักำรำ่ ระหว่างทางใหท้่านไดช้มววิของทะเลสาบเกลอื (ใชเ้วลาเดนิทาง 
  ประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุก ีองัการาเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรอง
  จากอสิตนับูล กรงุองัการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี 
  โดยอยู่ห่างจากนครอสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรงุองัการา
  เป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง สว่นราชการตา่ง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศตา่งๆ ในตุรก ีเมม ี
  ประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของตรุก ีและอนัดบั 2 ในกลุม่เมอืงหลวงยโุรป นอกจากน้ันยงัเป็นศูนยก์ลาง
  ทางการคา้และเครอืขา่ยคมนาคมในภูมภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจดุตดัของการคมนาคมทางบก (รถยนต ์
  และรถไฟ) ทีเ่ช ือ่มโยงภูมภิาคตา่ง ๆ ของตรุกเีขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทีข่นส่งมา
  จากภาคต่างๆ ทัว่ตรุกดีว้ย   

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  น าท่านเขา้สูท้ีพ่กัโรงแรม TURIST HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ ANKARA 

 

 



 

 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  จากน้ันเดนิทางสูเ่มอืง อสิตนับูล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง)เมอืงทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดและเป็น
  เมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีสุ่ดในตรุก ีเดมิช ือ่วา่คอนสแตนตโินเปิล ซ ึง่เป็นอาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่ใน
  ประวตัศิาสตรเ์ป็นเมอืงส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณน้ันจงึสง่ผลใหอ้สิตนับูล มชี ือ่เรยีกแตกต่าง
  กนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้  

  น าท่านสู ่ตลำดสไปซม์ำรเ์กต็(Spice Market) หรอืตลำดเครือ่งเทศ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของ
  ฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นของทีร่ะลกึ เคร ือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึน้
  ชือ่และถั่วหลากหลายชนิดใหเ้ลอืกสรร 

ตลำดสไปซม์ำรเ์กต็(Spice Market) หรอืตลำดเครือ่งเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตำคำร 

  หลงัจากน้ันพาทุกท่านเขา้ชม พระรำชวงัโดลมำบำเช ่สรา้งโดยสุลตา่นอบัดลุเมซดิในปี 2399 ใช ้
  เวลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่นศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตกตวัอาคารยาวถงึ 600 
  เมตร ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรสับนฝ่ังทวปียโุรปจดุเดน่ของวงัแห่งนีค้อืมกีาร
  ประดบัตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรนิ์เจอรพ์รมโคมไฟเคร ือ่งแกว้เจยีระในและรปู
  เขยีนรปูถ่ายตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงมากไดแ้กโ่คมไฟแชนเดอเลยีรข์องขวญัจากองักฤษท าจากแกว้ครสิทลั 
  ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรมัประดบัดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
  โลกเสาหนิออ่นบนัไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนัตลกูกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้ครสิตลัพรมช ัน้
  เลศิราคาแพงทีสุ่ดในโลกเคร ือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีดทีีส่ดุในโลกของสาธารณรฐัเชก็หนิออ่นจาก 

วนัที ่7 อสิตนับูล – ตลำดสไปซม์ำรเ์กต็ - พระรำชวงัโดลมำบำเช ่                                       



  อยีปิตม์าท าหอ้งอาบน า้ (เซาน่า)ในรปูแบบทีเ่รยีกว่าเตอรก์ชิบาธทีน่่าสงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไว ้
  มากมายทุกเรอืนจะชีบ้อกเวลา 0906 นอน้เป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดมุีสตาฟาเคมาลหรอือตาเตริก์ถงึแก่
  อสญักรรมในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2484 

พระรำชวงัโดลมำบำเช ่

  ถงึเวลาอนัสมควร น าทุกท่านเดนิทางสูส่นามบนิ อะตาเตริก์ น าท่านท า TAX REFUND เชค็อนิ และ 
  โหลดกระเป๋าสมัภาระ 

 

 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิTURKISH AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK68 ใชเ้วลาเดนิทาง 
  ประมาณ 10 ช ัว่โมง (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่8 กรุงเทพ ฯ 



อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่

25-2 พฤษภำคม 2562 38,900 (รำคำฟรพีกัเดีย่ว) 

 
เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 
1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เชค็วา่กรุป๊มกีาร    
คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 
กำรช ำระค่ำบรกิำร 

 การจองคร ัง้แรก มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  ภำยใน 24 ช ัว่โมงหลงักำรจอง และช าระทัง้หมดกอ่น
เดนิทางภายใน 20 วนั  หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใดผูจ้ดัมสีทิธิย์กเลกิการจดั 
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

 ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

 ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44-30 วนั หกัเงนิมดัจ า 15,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ของคา่ทวัร/์ท่าน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-07ว วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซน็ของค่าทวัร/์ท่าน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั หรอื NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซน็ของค่าทวัร ์/ ท่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ส ำคญั!! บรษิทัท าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศตุรกโีดยผดิกฎหมาย
และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและตุรก ีขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน้ัน ลกูคา้ทุก
ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.5 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทาง   
พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 



 
อตัรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน า้มนัเช ือ้เพลงิ  
2. คา่รถโคช้มาตรฐาน ท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 
4. คา่โรงแรมทีพ่กัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) 

บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสรมิแทน 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
6. คา่ประกนัการเดนิทางอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

*** หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระ
และเทีย่วบนิกรุณาสอบถามทางบรษิทัทวัรอ์กีคร ัง้ 
     7.  น า้ดืม่ท่านละ 1 ขวดตอ่ 1 วนั 
     8.  น า้หนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 23กโิลกรมั กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมัตอ่ท่าน 
     9.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัเดนิทางพรอ้มทุกท่านจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อตัรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
3. คา่วซีา่ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ 
4. คา่น า้หนักกระเป๋าเกนิ 
5. คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรพ์เิศษภายในหอ้งพกั 
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร 

และเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : 
 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 25 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบัสายการบนิ 
และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เคร ือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 
 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคี่าสว่นตวั
ของท่าน ระหวา่งการเดนิทาง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิไม่วา่ทัง้หมด หรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางมไิดร้บั
อนุญาต ใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื มี
สิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตอุนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความลา่ชา้ 
การเปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เหตกุารณท์างการเมอืง การจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคมุ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิารบางส่วนหรอื
ทัง้หมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ
สญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตุตา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรท์ุกวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่
ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้
ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 
 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกวา่ 11 ปี 
o *.*.* น า้หนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กโิลกรมั*.*.*.กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมั 
 

*** หนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง *** 
 
 
 

เป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินการท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ีค่อย
บรกิารเราโดยประมาณ 48 USD หรอืประมำณ 1,680 บำท ต่อทรปิ 
คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 5USD  /ท่าน  /วนั )คดิเป็น 6วนั เท่ากบั 30 USD( 
พนักงานขบัรถในทอ้งถิน่ท่านละ 3USD  /ท่าน  /วนั )คดิเป็น 6วนั เท่ากบั 18 USD( 
คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกทวัรท์ุกท่าน 



 


