
 

TK302 ทัวร์ตุรกี อสิตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน  

 

ทัวร์ตุรกี อสิตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปา
โตเกีย 9วัน 6คืน 

          เยอืนดนิแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝนัของนักเดนิทาง ท่ียิ่งใหญ่และสวยงาม 
เตม็ไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมอืงอิสตนับลู สเุหร่าสีน า้เงิน สุเหร่าเซนต์
โซเฟีย เพลิดเพลนิไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดนิแดน
อันน่าอศัจรรยป์ามคุคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณอ์นัชาญฉลาดด้าน
กลศึกของนักรบโบราณ ม้าไมจ้้าลองแห่งเมอืงทรอย ไปยังบา้นของพระแม่มารี
ที่เชือ่ว่าเปน็บ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ชอ้ปปิ้งสนิคา้พื นเมอืงที่
ตลาดสไปซ์ และลอ่งเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดนิ 2 ทวปี พัก

โรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเตม็อิม่ 20 มื อ! 

Option Tour >> ขึ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปา
โดเกยีหรือสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ Jeep Safari ชมวิว

ภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทวัร์) 

** ส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า ** 

บินตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบิน Turkish Airlines 



 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2  ท่าอากาศยานอสิตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จ้าลองแห่งทรอย 

3  เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซสุ – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary 

4  เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองเฮียราโพลิส 

5  เมืองคอนย่า – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบ้าหน้าท้องตรุกี 

6  นครใต้ดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง – กรุงอังการา 

7  กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์  

8  
สุเหร่าสีน ้าเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -อ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน -
พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อสิตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ   

9  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

อัตราคา่บริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

05 - 13 Jun 2019  31,888  31,888 31,888 15,944 7,500 

12 - 20 Jun 2019  31,888  31,888 31,888 15,944 7,500 

19 - 27 Jun 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

26 Jun - 04 Jul 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

03 - 11 Jul 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

10 - 18 Jul 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

17 - 25 Jul 2019  33,888  33,888 33,888 16,944 7,500 

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

07 - 15 Aug 2019  33,888  33,888 33,888 16,944 7,500 

14 - 22 Aug 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 



 

28 Aug - 05 Sep 2019  31,888  31,888 31,888 15,944 7,500 

04 - 12 Sep 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

11 - 19 Sep 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

25 Sep - 03 Oct 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

02 - 10 Oct 2019  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

23 - 31 Oct 2019  35,888  35,888 35,888 17,944 7,500 

30 Oct - 07 Nov 2019  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

18.30  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines 
เจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแทก็กระเป๋า 

21.45  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK065 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานอสิตันบูล – เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จ้าลองแห่งทรอย 

04.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) เมืองอสิตันบูล ประเทศ
ตุรก ีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแลว้ น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองอสิตันบูล 
(Istanbul) (เวลาท้องถิน่ช้ากวา่ไทย 4ชั่วโมง กรณุาปรับนาฬิกาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) เมืองส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโน
เปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus) ซึ่งท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใ่น 2 
ทวีป  คือ ทวีปยุโรป (ฝั่งThrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลยี) ใน
อดีตอิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผา่จ านวนมากในบริเวณนั้นส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันออกไป 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารพื นเมือง (มื อที่1) 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจน
ชมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชยีสู่ยุโร นับตังแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่2 ได้
สร้าง ป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเลในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัล
ลิโปลี สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 เมื่อฝา่ยสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้าเข้าไปยงัช่อง
แคบคาร์ดาแนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื นเมือง (มื อที่2)  



 
บ่าย  น าทา่นชมเมืองทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมือง

ศูนย์กลางการท่องเทีย่วแห่งหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย
และเรื่องราวการคน้พบโดย นักโบราณคดีพร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้าง
ซ้อนทับกันถึง 9 ชั้นซากเมอืงเก่าก าแพง ประตูและม้าไม้จ าลองแห่งทรอยซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นศึกของนกัรบ โบราณโดยเป็นสาเหตุท าให้
กรุงทรอยแตก ให้เวลาทา่นชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ้าลองแห่งทรอย (Trojan 
Horse) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที่3) จากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

ที่พัก: HALIC PARK DIKILI HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

วันที่ 3 เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซสุ – บ้านพระแม่มารี House of Virgin 
Mary 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่4) 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่ก่อน
คริสตกาล หลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้
เป็นวิเซียรแ์ห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันที่ 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและ
โรงอาบน้ า ตลอดจนก าแพงเมืองที่พักส าหรับกองคาราวาน เพื่อให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่า
ที่เหมาะในการท าการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต ้และ คูซาดาสึเพิ่งเป็นที่นยิมของ
นักท่องเทีย่วเมื่อปี ค.ศ.1980 จากนั้น น าท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of 
Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library 
of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of 
Hadrian สร้างขึ้นถวายแดจั่กรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์มาก จากนัน้ปิดท้ายกนัที่ส่ิงก่อสร้างทีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส 
คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุ
คนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื นเมือง (มื อที่5) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นที่
สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และส้ินพระชนม์ในบา้นหลังนี้ ถูกค้นพบอยา่งปาฏิหารยิ์
โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824  ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียด
ราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชวีิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จน
พบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมี



 
รูปป้ันของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนทีน่ี่ 
บริเวณด้านนอกของบ้านมกี๊อกน้ าสามก๊อกที่เชื่อวา่เป็นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทน
ความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน 
ซึ่งมีความเชื่อว่า หากต้องการให้ส่ิงที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝา้ย แลว้
น าไปผูกไวแ้ล้วอธิษฐาน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที่6) จากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

ที่พัก: ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน               

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

วันที่ 4 เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองเฮียราโพลิส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่7) 

น าทา่นออกเดนิทางสู่เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ค าวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษา
ตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย”  Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง 
ปราสาท เป็นน้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน้ าใตด้ินที่มีอณุหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นทีม่ีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลริน
ลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รินเอ่อล้นขึน้มาเหนือผิวดนิ 
และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภมูิประเทศ
เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณย์ากจะ
หาที่ใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ.1988 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื นเมือง (มื อที่8) 

บ่าย  น าทา่นชม ปราสาทปุยฝา้ยปามุคคาล่ เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น าทา่นชมหน้าผาที่
ขาวกว้างใหญ่ด้านขา้งของอ่างน้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดู
จะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝา้ย น้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน 
ห้อยย้อยเป็นรูปร่างตา่งๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแรน่ี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดืม่ เพราะเชื่อวา่มีคณุสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีต
กาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได้ จากนั้นน าท่านชมเมืองโบราณเฮีย
ราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1
แห่งแพร์กามมุ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที่9) จากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 



 
ที่พัก: NINOVA THERMAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

วันที่ 5 เมืองคอนย่า – พิพิธภณัฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – ชมระบ้าหน้าท้องตรุกี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่10) 

น าทา่นออกเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า Konya เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการ
เดินทางในอดีตเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรก
ของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนัน้เรียกอนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศน าท่านชม
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mavlana Museum) ก่อตั้งขึ้นปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจ
ลาเลดดิน รมูี่ ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม เกิดที่อัฟกานสิถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่า 
เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซยี และเป็นผูช้ักชวนคนทีน่ับถือศาสนาคริสต์ให้
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งกัน เดิมทีน่ี่
เป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียง
ขลุ่ย ก่อนไปท าการหมนุตอ้งอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานรา่งกายเป็นเวลา1,0001
คืน ก่อนที่จะไปหมุนได้ ผูท้ี่มีสมาธมิากตวัจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง (มื อที่11) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้
เป็นเมืองมรดกโลก เมืองทีม่ีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมากให้ทา่นชมระบ าหน้าท้อง
ตรุกี (Belly Dance) เป็นการเต้นร าที่เชื่อกันว่าเกา่แกสุ่ดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 
6,000 ปี ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สมัพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแมผู่้เป็น
แหล่งที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกีย่วพันกับความอุดมสมบูรณ์ เอื้อให้การคลอด
ลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการร่ายร าที่เนน้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
ท้องและสะโพก ช่วยให้นางร ามีร่างกายแข็งแรง (พรอ้มเสริฟ์ Local Drink ไม่จ ากัด) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที่12) จากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พักแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พัก: MUSTAFA HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 



 

วันที่ 6 นครใต้ดินไคมัคลึ – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง – กรุงอังการา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่13) 

หมายเหตุ: ส าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกยี 
จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอกีมุม
หนึ่งที่หาชมไดย้าก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ น
บอลลูน 1ท่าน ราคาประมาณ 230USD) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์
ใหม่กับการนั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็น
รูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมมุมองหนึ่ง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความ
ประทับใจกับวิวทิวทัศนท์ี่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถJeep 1ท่าน ราคาประมาณ 
120USD) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง (มื อที่14) 

บ่าย  น าทา่นไปยังนครใต้ดินไคมัคลึ (Kaymakli Underground City) เกิดจากการขุด
เจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภยัจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม 
ของชาวคัปปาโดเจียในอดตี โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีต่้องการเข้ามา
ยึดครองดินแดนนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้า และชาวโรมนัจากทางตะวันตกด้วย
เหตุผลเดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้
ด้วย จากนั้นน าทา่นออกเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดย
การขุดถ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่า
ลัทธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงอังการา(Ankara) 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ
สองรองจากอิสตันบูล ระหว่างทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ 
(LAKE TUZ)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที่15) จากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พักแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พัก: SERGAH HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

  

 

 



 

วันที่ 7 กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่16) 

น าทา่นเดนิทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5.20ช.ม.) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง (มื อที่17) 

บ่าย  น าทา่น ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด้า 
(The  Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ิน
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบ
ของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว 
ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีก
ด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศนข์้างทางไมว่่าจะเป็นพระราชวงัโดล
มาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตา
ทั้งส้ิน จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Spice Bazaar หรือตลาดเคร่ืองเทศ มักเรยีกกนัว่า
ตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอนัลือชื่อและ 
นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด, น้ าผึ้ง,ไข่ปลา
เวียร์, ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที่18) จากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พักแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ที่พัก: GOLDEN WAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

วันที่ 8 
สุเหร่าสีน ้าเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -อ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน -
พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อสิตันบูล – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่19) 

น าทา่นชม ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึ่งคัน่ระหว่าง
มหาวิหารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยิดสีน้ าเงนิ เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยกรีก เมือ่ ค.ศ.
203 ใช้เป็นสนามแข่งมา้และแข่งรถศึก(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมีเสาส าคัญ 3 ตน้คือ 
เสาคอนสแตนตนิที่ 7, เสาอิยิปต์ (Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู น าทา่นชม
สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิท์างศาสนา ทีม่ีความสวยงามแห่ง
หนึ่ง ชื่อนี้ได้มาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้าง



 
ขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 ค.ศ. 
1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี (ภายในอาจมีการปรับปรุง ท าให้บางช่วงไม่สามารถชม
ด้านในได้) จากนั้นน าท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟยี (Mosque of Hagia Sophia) 
หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภณัฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถ์
ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ 
ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอยา่งที่ดีที่สุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์(ปิดเข้าชมทุกวนัจันทร์) จากนั้นน าทา่นเข้าชมอ่างเกบ็น ้า
ใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็น
อุโมงค์เก็บน้ าทีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 
ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว  140 เมตร ลึก 8 
เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่
เด่นมากคือ เสาเมดูซา่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บ
น ้าขนาดใหญ่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง (มื อที่20) 

บ่าย  น าทา่นเข้าชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นทีป่ระทับ
ของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปีกลายเป็นพิพธิภณัฑ์
สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอัน ล้ าคา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับ
มรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทมิ และเครื่องทรงของสุลต่านฯลฯ(ปิด
เข้าชมทุกวนัอังคาร) สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเตร์ิก เมือง
อิสตันบูล เพื่อเช็คอนิเดินทางกลับ 

20.10  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เทีย่วบิน
ที่ TK64 

 

วันที่ 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

09.40+1  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่าน
ท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 



 
เงื่อนไขการให้บริการ 

- การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน 
    - ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน 
    - หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทางทางบรษัิทฯจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ 
เดินทาง 10 วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยัง
ประสงค์เดินทางต่อ)โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบก่อนล่วงหนา้ 

- กรณีที่ทา่นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดนิทางได้ 
เพราะจะมีบางกรณทีี่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งส้ิน 

- กรณีที่ทา่นเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

- การช้าระค่าบริการ ช้าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลอืช้าระก่อนการ
เดินทาง 25 วันก่อนวัน
เดินทาง                                                                                                                  **
ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่าน
ตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อม
ยอดคงเหลือ กรณีที่ทา่นเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้
ทราบ**กรณีเปล่ียนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มฉิะนัน้ถ้า
แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิในส่วนนี้  

- ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางได้จะต้อง
เดินทางไป-กลับตามวนัเดนิทางที่ระบุเท่านั้น 

- ทางบริษัทไมม่ีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น ต้องจ่าย
ค่าพักเดี่ยวเพิม่ตามราคาทีร่ะบุไว้ในรายการทัวร์เท่านัน้ 

- ลูกค้าที่เดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (พกัเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตรฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP 
จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-6 ปี  

- การให้ทิปเป็นธรรมเนยีมปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อ
เป็นสินน้ าใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมคา่ใช้จ่ายส่วนนีเ้พื่อมอบให้หัวหน้าทวัร์
ระหว่างการเดนิทาง  

อัตราค่าบริการนี รวม 
- ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงาน
เทรดแฟร์การแข่งขันกฬีาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยา้ยพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่
จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดีย่วเพิ่ม) 



 
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง 
- ค่ารถตลอดรายการทวัร ์
- ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ 
- ค่ามัคคเุทศก์ของบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES ก้าหนดสัมภาระโหลดใต้ท้อง
เคร่ืองท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ นเคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ไม่สามารถซื อเพิ่ม
ได้และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน หากน ้าหนักเกินท่านจะต้อง
ช้าระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
- ค่าประกันภยัอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงาน
ขับรถ) 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

x ค่าบริการ และคา่ใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

x ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /
ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง 

x ค่าธรรมเนยีมหนังสือเดนิทาง อาหารที่ส่ังเพิ่ม คา่โทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

x ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมคา่ภาษีท่องเที่ยวหากมีการ
เก็บเพิ่ม 

x ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือคนต่างด้าว 

x ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

x ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด 

x ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

x ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอรต์ต่างด้าว 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4. x ส าเนา
ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมดุบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผู้ด าเนินการ
ยื่นวีซา่ให้ท่าน โดยช าระคา่บริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

 

 



 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเขา้ใจ
ตรงกันระหว่างทา่นลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 25 
ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14
วันก่อนการเดินทาง มฉิะนัน้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

12. บริการน้ าดื่มทา่นวันละ1ขวดต่อคนต่อวนั 



 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เทา่นั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกันสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได้จาก
บริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองให้ละเอียด) 

14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทวัร์  หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนคา่ใช้จ่ายใดๆ
ทั้งส้ิน 

 


