
 

 

TK303 ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 9วนั 6คนื  

 

พเิศษ !! พกัโรงแรมถ า้ 1คนื /ชมโชวร์ะบ า
หนา้ทอ้ง 

! แถมฟร ีพวงกญุแจตรุก ี+ชาแอปเป้ิล 

          เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม 
เต็มไปดว้ยมรดกทางวฒันธรรม ชมเมอืงอสิตนับล ูสเุหรา่สนี า้เงนิ สเุหรา่เซนต์
โซเฟีย เพลดิเพลนิไปกบัดนิแดนแหง่เทพนยิายคปัปาโดเกยี ใหท้า่นชมดนิแดน
อนันา่อศัจรรยป์ามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้น
กลศกึของนกัรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย ไปยงับา้นของพระแมม่ารี
ท ีเ่ชือ่วา่เป็นบา้นทีพ่ระแมม่ารเีคยอาศยัอยู ่พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที่
ตลาดสไปซ ์และลอ่งเรอืบอสฟอรสั ชมความงดงามของแผน่ดนิ 2 ทวปี พกั

โรงแรม4ดาวของตรุก ีอาหารเต็มอิม่ 20 มือ้! 

Option Tour >> ขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปา
โดเกยีหรอืสมัผสัประสบการณ์น ัง่รถ Jeep Safari ชมววิ

ภเูขารปูทรงตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

** ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีา่ ** 

บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines 



 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานอสิตนับลู – เมอืงชานคัคาเล-เมอืงทรอย - มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 

3  เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary 

4  เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ – เมอืงเฮยีราโพลสิ 

5  เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี

6  นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรงุองัการา 

7  กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์ 

8  
สุเหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย -อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั -
พระราชวงัทอปกาปี - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู – ทา่อากาศยานสุวรรณ
ภมู ิ  

9  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

05 - 13 Jun 2019  29,888  29,888 29,888 14,944 7,500 

26 Jun - 04 Jul 2019  29,888  29,888 29,888 15,944 7,500 

24 Jul - 01 Aug 2019  33,888  33,888 33,888 16,944 7,500 

07 - 15 Aug 2019  35,888  35,888 35,888 17,944 7,500 

28 Aug - 05 Sep 2019  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

11 - 19 Sep 2019  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

25 Sep - 03 Oct 2019  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

02 - 10 Oct 2019  35,888  35,888 35,888 17,944 7,500 

30 Oct - 07 Nov 2019  35,888  35,888 35,888 17,944 7,500 

 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

18.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ
ประต ู10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines 
เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

21.45  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู 
ประเทศตรุก ีสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK065 (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานอสิตนับลู – เมอืงชานคัคาเล-เมอืงทรอย - มา้ไมจ้ าลองแหง่
ทรอย 

04.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศ
ตรุก ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู 
(Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) เมอืงส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโิน
เปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตนับลูเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 
ทวปี  คอื ทวปียโุรป (ฝ่ังThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ใน
อดตีอสิตนับลูเป็นเมอืงส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิตนับลูมี
ชือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจน
ชมทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุร นับตงัแตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที2่ ได ้
สรา้ง ป้อมปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452 เมอืงชานัคคาเลในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกลั
ลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรกุคบืหนา้เขา้ไปยงัชอ่ง
แคบคารด์าแนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตวัออกจากสงครามโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที2่)  

บา่ย  น าทา่นชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจบุนักรงุทรอยตัง้อยูใ่นเมอืงชานัคคาเล ซึง่เป็นเมอืง
ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแหง่หนึง่ บรเิวณกรงุทรอย มกีารจัดแสดงแบบจ าลองกรงุทรอย
และเรือ่งราวการคน้พบโดย นักโบราณคดพีรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยทีถ่กูสรา้ง
ซอ้นทับกนัถงึ 9 ชัน้ซากเมอืงเกา่ก าแพง ประตแูละมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอยซึง่
เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นศกึของนักรบ โบราณโดยเป็นสาเหตทุ าให ้
กรงุทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Trojan 
Horse) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: HALIC PARK DIKILI HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 



 

 

วนัที ่3 เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin 
Mary 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) เป็นทา่เรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แตก่อ่น
ครสิตกาล หลงัจากทีต่กเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผู ้
เป็นวเิซยีรแ์หง่สลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสสุตา่นออสมันที ่2 ไดส้รา้งสเุหรา่คาไลชแิละ
โรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพ่ักส าหรับกองคาราวาน เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืง
ทา่ทีเ่หมาะในการท าการคา้ระหวา่งยโุรปและแอฟรกิาใต ้และ คซูาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิม
ของนักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ.1980 จากนัน้ น าทา่นสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of 
Ephesus อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของนครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุของเซลซสุ Library 
of Celsus และอาคารส าคญัอกีแหง่คอืวหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of 
Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นี้คอือยูใ่น
สภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกนัทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ 
คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุ
คนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมยักรกีโบราณ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที5่) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นที่
สดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศยัอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้ ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิ์
โดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนั ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine 
Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824  ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือยา่งละเอยีด
ราวกบัเหน็ดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลงันี้ จน
พบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุันบา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายใน
มรีปูปัน้ของพระแมม่าร ีซึง่พระสนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ 
บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์แทน
ความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร า่รวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพง
อธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้
ฝ้าย แลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน จากนัน้ไปชมโรงงานผลติเครือ่งหนงั ตรุกเีป็น
ประเทศทีส่ง่ออกหนังวัตถดุบิใหก้บัแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยโุรปอกีดว้ย อสิระใหท้า่น
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Armis Hotel Izmir หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั               

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 



 

 

วนัที ่4 เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ – เมอืงเฮยีราโพลสิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 

น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่Pamukkale ค าวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษา
ตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ 
ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศา
เซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหล
รนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิ
ดนิ และท าปฏกิริยิาจับตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูิ
ประเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็น
เอกลกัษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปามคุคาเล ่ไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ.1988 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที8่) 

บา่ย  น าทา่นชม เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) “เฮยีราโพลสิ” หมายความวา่ 
เมอืงแหง่ความศกัสทิธิ ์เมอืงนี้สนันษิฐานกนัวา่มอีายกุวา่ 2,200 ปี ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่
ประมาณ 133 ปีกอ่นครสิตกาล ในสมัยกษัตยิย์เูมเนสที ่2 แหง่อาณาจักรเพอรก์ามอน 
ทีน่ี่ตัง้อยูบ่นยอดเขาของปามคุคาเลม่พีืน้ทีย่าว 2,700 เมตร กวา้ง 600 เมตร สงู 160
เมตร  เมือ่เริม่เดนิเขา้ไปตรงบรเิวณทางเขา้จะพบกบัหลมุศพจ านวนมาก พืน้ทีต่รงนี้
เรยีกวา่ เนโครโพลสิ (Necropolis) เป็นหลมุศพของผูม้อีทิธพิลในสมยัโบราณ เมือ่เขา้
ไปภายในจะมวีากโบราณของสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya เป็นเมอืงทีน่ยิมใชเ้ป็นจดุพักของการ
เดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่
แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทียุ่คนัน้เรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศน าทา่น
ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mavlana Museum) กอ่ตัง้ขึน้ปีคศ1231โดย เมฟลาน่า 
เจลาเลดดนิ รมูี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม เกดิทีอ่ฟักานสิถาน เดนิทางมายังเมอืงคอน
ยา่ เพือ่เขยีนบทกวลีกึลบัเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิต์



 

 

ใหเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยูบ่นความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งกนั เดมิ
ทีน่ี่เป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟัง
เสยีงขลุย่ กอ่นไปท าการหมนุตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายเป็นเวลา
1,0001คนื กอ่นทีจ่ะไปหมนุได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตวัจะลอยขึน้เมือ่หมนุไปชว่งเวลาหนึง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่1) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให ้
เป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีกัษณะภมูปิระเทศสวยงามมากใหท้า่นชมระบ าหนา้ทอ้ง
ตรกุ ี(Belly Dance) เป็นการเตน้ร าทีเ่ชือ่กนัวา่เกา่แกส่ดุอยา่งหนึง่ มรีากสบืสาวไดถ้งึ 
6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน สมัพันธก์บัวัฒนธรรมบชูาพระแมผู่เ้ป็น
แหลง่ทีม่าของพลงัชวีติ และมพีธิกีรรมเกีย่วพันกบัความอดุมสมบรูณ์ เอือ้ใหก้ารคลอด
ลกูเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แตเ่ดมิจงึเป็นการรา่ยร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อ
ทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างร ามรีา่งกายแข็งแรง (พรอ้มเสรฟ์ิ Local Drink ไมจ่ ากดั) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั:UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถ า้ หรอื
เทยีบเทา่ 

กรณีโรงแรมถ า้จ านวนหอ้งไมเ่พยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรบัไป
พกัโรงแรม 5 ดาวแทน 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่6 นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรงุองัการา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 

หมายเหต:ุ ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 
จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุ
หนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้
บอลลูน 1ทา่น ราคาประมาณ 230USD) หรอืถา้หากใครอยากสมัผัสประสบการณ์
ใหมก่บัการน่ังรถ Jeep Safari ลดัเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็น
รปูทรงตา่งๆ ไดเ้ห็นปลอ่งภเูขาไฟในอกีมมุมองหนึง่ ใหท้า่นไดแ้วะถา่ยภาพเก็บความ
ประทับใจกับววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถJeep 1ทา่น ราคาประมาณ 
120USD) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที1่4) 



 

 

บา่ย  น าทา่นไปยังนครใตด้นิไคมคัล ึ(Kaymakli Underground City) เกดิจากการขดุ
เจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัร ูในยามสงคราม 
ของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีต่อ้งการเขา้มา
ยดึครองดนิแดนนี้เพือ่หวังผลประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวันตกดว้ย
เหตผุลเดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้
ดว้ย จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าทา่นเยีย่มชม
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนา
โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชน
เผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม 
ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่เป็น สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศตรุก ีจากนัน้ ชม
โรงงานเซรามคิ และโรงงานจวิเวอรร์ี ่ อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ของฝากตามอธยัา
ศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุองัการา(Ankara) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ
กลางคาบสมทุรอานาโตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากอสิตนับลู ระหวา่ง
ทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: SERGAH HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

  

 

วนัที ่7 กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 5.20ช.ม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที1่7) 

บา่ย  น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 
(The  Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้
ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบ
ของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ 
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกี
ดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดล
มาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา



 

 

ทัง้ส ิน้ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ มักเรยีกกนัวา่
ตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมอืงของชาวเมอืงอสิตันบลู ทีม่เีครือ่งเทศอนัลอืชือ่และ 
นอกจากนัน้ ยังมอีาหารขึน้ชือ่ และของฝากมากมาย เชน่ ถ่ัวสารพัดชนดิ, น ้าผึง้,ไข่
ปลาเวยีร,์ ขนม อรอ่ยๆ แบบ เตอรก์ชิดไีลท ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่8) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่8 
สุเหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย -อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั -
พระราชวงัทอปกาปี - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู – ทา่อากาศยาน
สุวรรณภมู ิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่9) 

น าทา่นชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสสลุตา่นอาเหม็ดซึง่คัน่ระหวา่ง
มหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสนี ้าเงนิ เป็นสิง่กอ่สรา้งสมัยกรกี เมือ่ ค.ศ.
203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมเีสาส าคญั 3 ตน้คอื 
เสาคอนสแตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารปูง ูน าทา่นชม
สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่
หนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถกู
สรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 
ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี (ภายในอาจมกีารปรับปรงุ ท าใหบ้างชว่งไม่
สามารถชมดา้นในได)้*กรณุาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไวส้ าหรับ
รับใชค้ลมุศรษีะระหวา่งเทีย่วชม สเุหรา่สนี ้าเงนิ* จากนัน้น าทา่นชมสุเหรา่เซนต์
โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจบุนั พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย 
(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกู
เปลีย่นเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ 
และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่อยูท่ีย่อดโดมขนาดมหมึา
กลางวหิาร และนับเป็นตวัอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์(ปิดเขา้ชมทกุ
วันจันทร)์ จากนัน้น าทา่นเขา้ชมอา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray 
or The Underground Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนคร
อสิตนับลู สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว  140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกี
ตน้สงูใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระ
ใหท้า่นถา่ยรปูและชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน า้ขนาดใหญ ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที2่0) 



 

 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับ
ของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจบุนัพระราชวงัทอปกาปีกลายเป็นพพิธิภณัฑ์
สถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินั ล ้าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดบั
มรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของสลุตา่นฯลฯ(ปิด
เขา้ชมทกุวนัองัคาร) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืง
อสิตนับลู เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

20.10  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ
ที ่TK64 

 

วนัที ่9 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

09.40+1  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

- การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ 
เดนิทาง 10 วัน 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยัง
ประสงคเ์ดนิทางตอ่)โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้
เพราะจะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

- การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 25 วนักอ่นวนั
เดนิทาง                                                                                                                  **



 

 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้ม
ยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่ห ้
ทราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้
แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้ 

- ราคาทัวรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้ง
เดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจา่ย
คา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

- ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยูก่บัมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP 
จะไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  

- การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่
เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัร์
ระหวา่งการเดนิทาง  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

- คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีาน
เทรดแฟรก์ารแขง่ขนักฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญ่
จะไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 

- คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

- คา่รถตลอดรายการทวัร ์

- คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้ง
เครือ่งทา่นละ 1ใบ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่
ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน า้หนกัเกนิทา่นจะตอ้ง
ช าระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

- คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม
กรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 



 

 

- คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังาน
ขบัรถ) 

- รวมอตัราภาษมีลูคา่เพิม่แลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

x คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

x คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 70 USD /
ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

x คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

x คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีาร
เก็บเพิม่ 

x คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

x คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

x คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

x คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4. x ส าเนา
ทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



 

 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ
ทัง้ส ิน้ 

 


