
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

รหสัโปรแกรม:13027  (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

 

ทวัรต์รุก ี  

ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 9วนั 6คนื 

พเิศษ !! พกัโรงแรมถ า้ 1คนื /ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง  
 

! แถมฟร ีพวงกญุแจตรุก ี+ชาแอปเป้ิล   

เยือนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง ที่ยิง่ใหญ่และสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมอืงอสิ

ตนับลู สุเหร่าสนี า้เงนิ สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย เพลดิเพลนิไปกับดนิแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ใหท้่านชมดนิแดนอันน่า

อศัจรรยป์ามุคคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย 

ไปยังบา้นของพระแมม่ารทีีเ่ชือ่ว่าเป็นบา้นที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสไปซ ์และลอ่งเรอื

บอสฟอรสั ชมความงดงามของแผ่นดนิ 2 ทวปี พกัโรงแรม4ดาวของตุรก ีอาหารเต็มอิม่ 20 มือ้! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Option Tour >> ข ึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยีหรอืสมัผัสประสบการณน์ ัง่รถ Jeep Safari ชมววิภูเขารูปทรง

ตา่งๆอย่างใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

       บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines                                      

 

 
 

** ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซี่า ** 
 

 
ไฟลบ์นิ 

 
 

 

 

วนัแรก            ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ
 

18.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ

ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish 
Airlines เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /
เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5-13 ม.ิย. 62 29,888 

ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี 

(Infant)คดิ 50% ของ

คา่ทวัร ์

 

7,500 25  

26 ม.ิย. – 4 ก.ค. 62 29,888 7,500 25  

10- 18 ก.ค. 62 31,888 7,500 25  

24 ก.ค. – 1ส.ค. 62 33,888 7,500 25  

7 – 15 ส.ค. 62 34,888 7,500 25  

28 ส.ค. – 5 ก.ย. 62 34,888 7,500 25  

11-19 ก.ย. 62 34,888 7,500 25  

25 ก.ย. -3 ต.ค. 62 34,888 7,500 25  

2-10 ต.ค. 62 35,888 7,500 25  

23-31 ต.ค. 62 36,888 7,500 25  

30 ต.ค. – 7 พ.ย. 62 35,888 7,500 25  

Departure Return 

TK065 BKK-IST 21.45-04.00 TK64  IST-BKK  20.10-09.40+1 



 

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

 

 
 
21.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีสายการบนิ Turkish 

Airlines โดยเทีย่วบนิ TK065 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง 

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีหลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้
เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 เมอืงส าคัญอนัดบั 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงที่มปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ีตัง้อยู่

บรเิวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานอสิตนับูล  เมอืงชานคัคาเล   เมอืงทรอย    มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 
                                                                                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ทวปี  คอื ทวปียุโรป (ฝ่ังThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ในอดตีอสิตนับูลเป็นเมอืงส าคัญ
ของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิตนับูลมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่าย

สนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โร นับตังแต่สุลต่านอาหเ์ม็ดที่2 ไดส้รา้ง ป้อมปราการขึน้ที่น่ีเมื่อปี 1452 เมอืงชานัคคาเลในอดตี

เป็นทีต่ัง้ของสมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมื่อฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้เขา้ไปยังช่องแคบ
คารด์าแนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตวัออกจากสงครามโลก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที2่)  
บา่ย น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานัค

คาเล ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการท่องเทีย่วแห่งหนึง่ บรเิวณกรุงทรอย มี
การจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอยและเรื่องราวการคน้พบโดย นัก
โบราณคดพีรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรา้งซอ้นทับกนัถงึ 9 

ชั ้นซากเมืองเก่าก าแพง  ประตูและม า้ไมจ้ าลองแห่งทรอยซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นศกึของนักรบ โบราณโดย
เป็นสาเหตทุ าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้

ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Trojan Horse)  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  
                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั: HALIC PARK DIKILI HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

วนัทีส่าม       เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary         
                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคูซา
ดาซ ี(Kusadasi) เป็นท่าเรอื
ธรรมชาตทิี่ใชม้าตัง้แต่ก่อน

ครสิตกาล หลังจากทีต่กเป็น
อาณาจักรออตโตมัน มหา
เสนาดีโอคุซ เมหเ์หม็ด พา

ชา ผูเ้ป็นวเิซียรแ์ห่งสุลต่าน
อาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่าน
ออสมันที่ 2 ไดส้รา้งสุเหร่า

ค า ไลชิแ ละ โ ร ง อาบน ้ า  
ตลอดจนก าแพงเมืองที่พัก
ส าหรับกองคาราวาน เพือ่ให ้

คูซ าด าสึเ ป็ น เมื อ งท่ า ที่
เ หม า ะ ในก า รท ากา รค ้า
ระหวา่งยุโรปและแอฟรกิาใต ้

และ คูซาดาสเึพิง่เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวเมื่อปี ค.ศ.
1980 จากนัน้ น าท่านสู ่เมอืง
โบราณเอฟฟิซุส City of 
Ephesus อ า ค า ร ที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คอื หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคอืวหิารแห่ง

จักรพรรดเิฮเดรียน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรียน ความโดเด่นของวหิารแห่งน้ีคอือยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกันทีส่ ิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ที่สดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre 
ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค

นัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที5่)  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มาร ีHouse of 

Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีสุ่ดทา้ยที่พระแม่

มารีมาอาศัยอยู่และสิน้พระชนม์ในบา้นหลังน้ี ถูก
คน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน 
ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine 

Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยาย
สถานที่ไวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ย
ตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมีคนพยายามสบืเสาะ

คน้หาบา้นหลังน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบัน
บา้นพระแม่มารไีดร้ับการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว 
ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซ ึง่พระสันตะปาปา 



 

โป๊ปเบเนดกิสท์ี่ 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่น่ี บรเิวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกน ้าสามก๊อกที่เชือ่ว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความ
ศกัดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มีความเชือ่

ว่า หากตอ้งการใหส้ ิง่ที่ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน   จากนัน้ไปชม
โรงงานผลติเคร ือ่งหนงั ตุรกเีป็นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดบิใหก้ับแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยุโรปอกีดว้ย อสิระให ้
ท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  
                  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: Armis Hotel Izmir หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่       เมอืงปามุคคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล)่ –  เมอืงเฮยีราโพลสิ   
                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 

น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงปามุคคา
เล่ Pamukkale ค าว่า “ปามุคคาเล่” 
ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปุย

ฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ 
Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตก
หนิปูนสขีาวที่เกดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิ

ที่มี อุณหภูมิป ร ะ มาณ 35  องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แค
ลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณที่
สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คา

ลดากึ” ที่ตัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศ
เหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผิวดิน 
และท าปฏกิริยิาจับตวัแข็งเกาะกันเป็น

ริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไป
ตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรม
ธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและ

โดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาทีใ่ดเหมือน จนท าให ้ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ.1988 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที8่) 

บา่ย น าท่านชม เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) 
“เฮยีราโพลสิ” หมายความว่า เมอืงแห่งความศกัสทิธิ ์
เมืองน้ีสันนษิฐานกันวา่มอีายุกวา่ 2,200 ปี ถูกสรา้งขึน้

ตัง้แต่ประมาณ 133 ปีก่อนครสิตกาล ในสมัยกษัตยิ์ยู
เมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน ที่น่ีตัง้อยู่บน
ยอดเขาของปามุคคาเล่มีพื้นที่ยาว 2,700 เมตร กวา้ง 

600 เมตร สงู 160เมตร  เมื่อเริม่เดนิเขา้ไปตรงบรเิวณ
ทางเขา้จะพบกบัหลมุศพจ านวนมาก พืน้ทีต่รงน้ีเรยีกวา่ 
เนโครโพลิส (Necropolis) เป็นหลุมศพของผู ม้ี

อ ิทธิพลในสมัยโบราณ เมื่อเขา้ไปภายในจะมีวาก
โบราณของสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที9่)  
                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั: NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่น  วันเดนิทาง)  

วนัทีห่า้          เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรุก ี 
                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 



 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 
 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า Konya เป็นเมืองที่นิยมใชเ้ป็นจุดพัก

ของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่
เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลีย
เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศน าท่านชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mavlana 

Museum) ก่อตัง้ขึน้ปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี่ ผูว้เิศษใน
ศาสนาอสิลาม เกดิทีอ่ฟักานสิถาน เดนิทางมายังเมอืงคอนย่า เพือ่เขยีนบท
กวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และเป็นผูช้ักชวนคนที่นับถือศาสนาครสิตใ์ห ้

เปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่ง
กนั เดมิทีน่ี่เป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิโดยการเดนิหมุน
เป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้
หอ้งฝึกทรมานร่างกายเป็นเวลา1,0001คนื กอ่นทีจ่ะไปหมุนได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตวัจะลอยขึน้เมือ่หมุนไปชว่งเวลาหนึง่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่1)  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี Cappadocia  ซึ่ง

องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มี

ลักษณะภูมิประเทศสวยงามมากใหท้่านชมระบ าหนา้ทอ้ง
ตรุก ี(Belly Dance) เป็นการเตน้ร าที่เชื่อกันว่าเก่าแก่สุด
อย่างหนึ่ง มีรากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผูเ้ป็น
แหล่งที่มาของพลงัชวีติ และมพีธิกีรรมเกีย่วพันกับความอดุม
สมบูรณ์ เอือ้ใหก้ารคลอดลกูเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แต่เดมิจงึ

เป็นการร่ายร าที่เนน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเน้ือทอ้งและ
สะโพก ชว่ยใหน้างร ามรี่างกายแข็งแรง 

 (พรอ้มเสรฟิ Local Drink ไมจ่ ากดั)  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที1่2)  
                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถ า้ หรอืเทยีบเทา่ 

 กรณีโรงแรมถ ้าจ านวนหอ้งไม่เพยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีห่ก         นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรุงองัการา     
                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
 

 หมายเหตุ: ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.
เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึ่งทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่า
ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้บอลลูน 1 ทา่น ราคาประมาณ 230  USD ) หรอืถา้หากใครอยากสมัผัสประสบการณใ์หม่กบัการ

น่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ไดเ้ห็นปล่องภูเขาไฟในอีก



 

มุมมองหนึง่ ใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับววิทวิทัศนท์ี่สวยงาม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถJeep 1ทา่น 
ราคาประมาณ 120 USD )  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่4) 
บา่ย น าท่านไปยังนครใตด้นิไคมคัล ึ(Kaymakli Underground City) เกดิ

จากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจาก

ขา้ศกึศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียในอดตี โดยทัง้จากชาว
อาหรับจากทางตะวันออกที่ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพื่อหวัง
ผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตกดว้ยเหตุผล

เดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดน
แถบน้ีดว้ย จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น า
ท่านเยี่ยมชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้  (Goreme Open-Air Museum) 
ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของ

ชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อ
สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 
โรงงานทอพรม ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่เป็น สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศตรุก ี

 จากนัน้ ชมโรงงานเซรามคิ และโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ของฝากตามอธัยาศยั 
 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่กรุงองัการา(Ankara) (ระยะทาง300 ก.ม/ 3ช.ม ) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บรเิวณกลาง

คาบสมุทรอานาโตเลยี เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงาม

ของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) 
ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 
                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: SERGAH HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีเ่จ็ด          กรุงอสิตนับูล – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์  
                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 
 น าท่านเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20ช.ม.) 
เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่7) 

บา่ย น าท่าน ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The  Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์า
รา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือ
วา่สดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทาง
ไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา  

 

 

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่Spice Bazaar หรือตลาดเครือ่งเทศ มักเรียกกันวา่ตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมืองของ
ชาวเมอืงอสิตนับูล ทีม่ีเครือ่งเทศอนัลอืชือ่และ นอกจากนัน้ ยังมอีาหารขึน้ชือ่ และ ของ  ฝากมากมาย เชน่ ถั่วสารพัด
ชนดิ, น ้าผึง้,ไขป่ลาเวยีร ์, ขนม อร่อยๆ แบบ เตอรก์ชิดไีลท ์เป็นตน้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่8) จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีแ่ปด         สุเหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย -อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั  - 
                      พระราชวงัทอปกาปี – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                     อาหารเชา้,เทีย่ง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่9) 
น าท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึง่คั่นระหว่าง
มหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยิดสีน ้าเงิน เป็นสิง่ก่อสรา้งสมัยกรีก เมื่อ 

ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมเีสาส าคญั 3 ตน้
คอื เสาคอนส  แตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู น าท่าน
ชมสุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานที่ศกัดิส์ทิธิท์างศาสนา ที่มีความสว  ยงาม
แห่งหนึ่ง ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบื้องเคลอืบสนี ้าเงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่ซ ึง่เคย
เป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุต่านอาหเ์หม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี (ภายในอาจมกีาร
ปรับปรุง ท าใหบ้างชว่งไมส่ามารถชมดา้นในได)้ *กรุณาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไวส้ าหรับรับใช ้

คลมุศรษีะระหวา่งเทีย่วชม สเุหร่าสนี ้าเงนิ* 

 
 

 จากนัน้ น าท่านชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of 
Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑฮ์าเยีย
โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของ

ครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็น
สุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง   หนึ่ง  และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเดน่อยู่ทีย่อดโดมขนาด

มหึมากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ (ปิดเขา้ชมทุกวันจันทร์) 
จากนัน้ น าท่านเขา้ชมอ่างเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั 

(Yerebatan Saray or The Underground Cistern) 
ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอสิตันบูล สามารถเก็บน ้า
ไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 

70 เมตร ยาว  140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่
ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า 
อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ่  
 

เทีย่ง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที2่0) 



 

บา่ย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึง่ใน
อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบัน

พระราชวงัทอปกาปีกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บ  
มหาสมบัตอินัล ้าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดบั
มรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง

ของสลุตา่นฯลฯ(ปิดเขา้ชมทกุวันอังคาร)   
 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืง

อสิตนับลู เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั  
20.10 น.        ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK64   
 

วนัทีเ่กา้            ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 
 
09.40+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 การเดนิทางครัง้น้ีจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ท่าน 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วนั 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีทีส่าย
การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเน้ือสตัวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

 การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์่านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง

 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**
กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อน

กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลงัจาก
เจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นน้ี 

 

 ราคาทัวรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทาง
ทีร่ะบุเท่านัน้ 
 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ที่ไม่รูจ้ักกัน กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน ตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่วเพิม่ตามราคาที่
ระบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน้ 

 
 ลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ทา่น อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตรฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบางประเทศ 
ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  

 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิาร

ใ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ  จึ ง ร บ ก ว น ทุ ก ท่ า น เ ต รี ย ม ค่ า ใ ช ้จ่ า ย ส่ ว น น้ี เ พื่ อ ม อ บ ใ ห ้หั ว ห น ้า ทั ว ร์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขนักฬีา
หรือกจิกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้่าย

พักเดีย่วเพิม่) 
 คา่อาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

 คา่รถตลอดรายการทัวร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งทา่นละ 1ใบ ไมเ่กนิ 

20 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไม่สามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ
สายการบนิ หากน า้หนกัเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่ประกนัภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

   ไม่รวมประกนัสขุภาพ  
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุด
บัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้่าน โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับ
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 



 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ
บรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกันภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และ
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพในระหวา่งการ
เดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 
15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆ
ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


