
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK303 ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 9วนั 6คนื  

 

ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 
9วนั 6คนื 

พเิศษ !! พกัโรงแรมถํ )า 1คนื /ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง 

! แถมฟร ีพวงกญุแจตรุก ี+ชาแอปเปิ) ล 
          เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง ที9ย ิ9งใหญแ่ละสวยงาม เต็มไปดว้ย
มรดกทางวฒันธรรม ชมเมอืงอสิตนับล ูสเุหรา่สนํี )าเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย เพลดิเพลนิไปกบั
ดนิแดนแหง่เทพนยิายคปัปาโดเกยี ใหท้า่นชมดนิแดนอนันา่อศัจรรยป์ามคุคาเล ่(ปราสาท
ปยุฝ้าย) ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนกัรบโบราณ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืง

ทรอย ไปยงับา้นของพระแมม่ารที ี9เชื9อวา่เป็นบา้นที9พระแมม่ารเีคยอาศยัอยู ่พเิศษ!!!ชอ้ปปิ) ง
สนิคา้พื)นเมอืงที9ตลาดสไปซ ์และลอ่งเรอืบอสฟอรสั ชมความงดงามของแผน่ดนิ 2 ทวปี พกั

โรงแรม4ดาวของตรุก ีอาหารเต็มอิ9ม 20 มื)อ! 

Option Tour >> ขึ)นบอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยีหรอื
สมัผสัประสบการณ์น ั9งรถ Jeep Safari ชมววิภเูขารปูทรงตา่งๆอยา่ง

ใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีา่ ** 

บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines 

วนัที9 รายละเอยีดทอ่งเที9ยว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานอสิตนับลู – เมอืงชานคัคาเล-เมอืงทรอย - มา้ไมจํ้าลองแหง่ทรอย 

3  เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary 

4  เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ – เมอืงเฮยีราโพลสิ 

5  เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้งตรกุ ี

6  นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรงุองัการา 

7  กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์ 

8  สุเหรา่สนํี )าเงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย -อา่งเก็บนํ )าใตด้นิเยเรบาตนั -พระราชวงัทอปกาปี 
- ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ  

9  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี9ยว 

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 ์

วนัที9 1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

18.30  พรอ้มกนัที( ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศประต ู10 
เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines เจา้หนา้ที(คอยอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

21.45  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีสาย
การบนิ Turkish Airlines โดยเที9ยวบนิ TK065 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชั(วโมง) 

วนัที9 2 ทา่อากาศยานอสิตนับลู – เมอืงชานคัคาเล-เมอืงทรอย - มา้ไมจํ้าลองแหง่ทรอย 

04.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลงั
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (เวลาทอ้งถิ(นชา้
กวา่ไทย 4ชั(วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื(อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมอืงสาํคญั
อนัดบั 1 ของประเทศ เดมิชื(อ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงที(มปีระชากรมากที(สดุในประเทศตรุก ี
ตั Pงอยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ(งทําใหอ้สิตนับลูเป็นเมอืงสาํคญัเพยีงเมอืงเดยีวใน
โลก ที(ตั Pงอยูใ่น 2 ทวปี  คอื ทวปียโุรป (ฝั(งThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝั(งอนาโตเลยี) 
ในอดตีอสิตนับลูเป็นเมอืงสาํคญัของชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนัPนสง่ผลใหอ้สิตนับลูมชีื(อเรยีก
แตกตา่งกนัออกไป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารพื)นเมอืง (มื)อที91) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึ(งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมทางการเดนิ
รถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุร นับตงัแตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที(2 ไดส้รา้ง ป้อมปราการขึPนที(นี(เมื(อปี 
1452 เมอืงชานัคคาเลในอดตีเป็นที(ตั Pงของสมรภมูริบกลัลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัPงที( 1 เมื(อฝ่าย
สมัพันธมติรตอ้งการรกุคบืหนา้เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลสเ์พื(อบบีใหต้รุกถีอนตวัออกจาก
สงครามโลก 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื)นเมอืง (มื)อที92)  

บา่ย  นําทา่นชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจบุนักรงุทรอยตั Pงอยูใ่นเมอืงชานัคคาเล ซึ(งเป็นเมอืงศนูยก์ลาง
การทอ่งเที(ยวแหง่หนึ(ง บรเิวณกรงุทรอย มกีารจัดแสดงแบบจําลองกรงุทรอยและเรื(องราวการคน้พบ
โดย นักโบราณคดพีรอ้มทั Pงภาพแผนผังเมอืงทรอยที(ถกูสรา้งซอ้นทับกนัถงึ 9 ชั Pนซากเมอืงเกา่
กําแพง ประตแูละมา้ไมจํ้าลองแหง่ทรอยซึ(งเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นศกึของนักรบ 
โบราณโดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รงุทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจํ้าลองแหง่
ทรอย (Trojan Horse) 

คํ(า  รบัประทานอาหารคํ9า ณ โรงแรม (มื)อที93) จากน ั)นนําทา่นเขา้สูท่ ี9พกัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

ที9พกั: HALIC PARK DIKILI HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื(อโรงแรมที(ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที9 3 เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื)อที94) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) เป็นทา่เรอืธรรมชาตทิี(ใชม้าตั Pงแตก่อ่นครสิตกาล 
หลงัจากที(ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์หง่สลุตา่น
อาหเ์หม็ดที( 1 และสสุตา่นออสมันที( 2 ไดส้รา้งสเุหรา่คาไลชแิละโรงอาบนํPา ตลอดจนกําแพงเมอืงที(
พักสาํหรับกองคาราวาน เพื(อใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงทา่ที(เหมาะในการทําการคา้ระหวา่งยโุรปและ
แอฟรกิาใต ้และ คซูาดาสเึพิ(งเป็นที(นยิมของนักทอ่งเที(ยวเมื(อปี ค.ศ.1980 จากนัPน นําทา่นสู ่เมอืง
โบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที(เป็นสญัลกัษณ์ของนครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุของ
เซลซสุ Library of Celsus และอาคารสาํคญัอกีแหง่คอืวหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of 
Hadrian สรา้งขึPนถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นีPคอือยูใ่นสภาพที(สมบรูณ์
มาก จากนัPนปิดทา้ยกนัที(ส ิ(งกอ่สรา้งที(มขีนาดใหญท่ี(สดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great 
Theatre ซึ(งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นที(นั(ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึ(งคดิเป็น 1 
ใน 10 ของประชากรในยคุนัPน สรา้งสมยักรกีโบราณ 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื)นเมอืง (มื)อที95) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึ(งเชื(อกนัวา่เป็นที(สดุทา้ยที(พระแม่
มารมีาอาศยัอยูแ่ละสิPนพระชนมใ์นบา้นหลงันีP ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนั 
ชื(อ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824  ไดเ้ขยีน
บรรยายสถานที(ไวใ้นหนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื(อเธอเสยีชวีติลงมคีนพยายาม
สบืเสาะคน้หาบา้นหลงันีP จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิ
ชั Pนเดยีว ภายในมรีปูปัPนของพระแมม่าร ีซึ(งพระสนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี( 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนที(นี( 
บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กนํPาสามกอ๊กที(เชื(อวา่เป็นกอ๊กนํPาที(มคีวามศกัดิmสทิธิm แทนความเชื(อใน
เรื(อง สขุภาพ ความรํ(ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กนํPาเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึ(งมคีวามเชื(อวา่ หาก
ตอ้งการใหส้ ิ(งที(ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน จากนัPนไป
ชมโรงงานผลติเครื9องหนงั ตรุกเีป็นประเทศที(สง่ออกหนังวัตถดุบิใหก้บัแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝั(ง
ยโุรปอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกซืPอสนิคา้ตามอธัยาศยั 

คํ(า  รบัประทานอาหารคํ9า ณ โรงแรม (มื)อที96) จากน ั)นนําทา่นเขา้สูท่ ี9พกัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

ที9พกั: Armis Hotel Izmir หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั               

(ชื(อโรงแรมที(ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที9 4 เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ – เมอืงเฮยีราโพลสิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื)อที97) 

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล ่Pamukkale คําวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ 
“ปราสาทปยุฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นนํPาตกหนิปนูสขีาวที(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกดิขึPนจากธารนํPาใตด้นิที(มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ(งเป็นที(มแีรห่นิปนู (แคลเซี(ยม
ออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที(สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที(ตั Pงอยูห่า่งออกไปทางทศิ
เหนือ รนิเออ่ลน้ขึPนมาเหนอืผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตวัแข็งเกาะกนัเป็นริPว เป็นแอง่ เป็นชั Pน ลดหลั(น
กนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็น
เอกลกัษณ์ยากจะหาที(ใดเหมอืน จนทําให ้ปามคุคาเล ่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1988 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื)นเมอืง (มื)อที98) 

บา่ย  นําทา่นชม เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) “เฮยีราโพลสิ” หมายความวา่ เมอืงแหง่
ความศกัสทิธิm เมอืงนีPสนันษิฐานกนัวา่มอีายกุวา่ 2,200 ปี ถกูสรา้งขึPนตั Pงแตป่ระมาณ 133 ปีกอ่น
ครสิตกาล ในสมัยกษัตยิย์เูมเนสที( 2 แหง่อาณาจักรเพอรก์ามอน ที(นี(ตั Pงอยูบ่นยอดเขาของปามคุ
คาเลม่พีืPนที(ยาว 2,700 เมตร กวา้ง 600 เมตร สงู 160เมตร  เมื(อเริ(มเดนิเขา้ไปตรงบรเิวณทางเขา้จะ
พบกบัหลมุศพจํานวนมาก พืPนที(ตรงนีPเรยีกวา่ เนโครโพลสิ (Necropolis) เป็นหลมุศพของผูม้ี
อทิธพิลในสมยัโบราณ เมื(อเขา้ไปภายในจะมวีากโบราณของสิ(งกอ่สรา้งตา่งๆ 

คํ(า  รบัประทานอาหารคํ9า ณ โรงแรม (มื)อที99) จากน ั)นนําทา่นเขา้สูท่ ี9พกัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

ที9พกั: NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื(อโรงแรมที(ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที9 5 เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้งตรกุ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื)อที910) 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya เป็นเมอืงที(นยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตี
เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึ(งเป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืที(
ยคุนัPนเรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูนํ่Pาของประเทศนําทา่นชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mavlana 
Museum) กอ่ตั PงขึPนปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี( ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม เกดิที(
อฟักานสิถาน เดนิทางมายงัเมอืงคอนยา่ เพื(อเขยีนบทกวลีกึลบัเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และเป็นผูช้กัชวน
คนที(นับถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี(ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืPนฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ี(ดี
ระหวา่งกนั เดมิที(นี(เป็นสถานที(นักบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟัง
เสยีงขลุย่ กอ่นไปทําการหมนุตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายเป็นเวลา1,0001คนื 
กอ่นที(จะไปหมนุได ้ผูท้ี(มสีมาธมิากตวัจะลอยขึPนเมื(อหมนุไปชว่งเวลาหนึ(ง 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื)นเมอืง (มื)อที911) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ซึ(งองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลก เมอืงที(มลีกัษณะภมูปิระเทศสวยงามมากใหท้า่นชมระบําหนา้ทอ้งตรกุ ี(Belly Dance) 
เป็นการเตน้รําที(เชื(อกนัวา่เกา่แกส่ดุอยา่งหนึ(ง มรีากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียน สมัพันธก์บัวฒันธรรมบชูาพระแมผู่เ้ป็นแหลง่ที(มาของพลงัชวีติ และมพีธิกีรรมเกี(ยวพัน
กบัความอดุมสมบรูณ์ เอืPอใหก้ารคลอดลกูเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แตเ่ดมิจงึเป็นการรา่ยรําที(เนน้การ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคลื(อนไหวของกลา้มเนืPอทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างรํามรีา่งกายแข็งแรง (พรอ้มเสรฟ์ิ Local Drink 
ไมจํ่ากดั) 

คํ(า  รบัประทานอาหารคํ9า ณ โรงแรม (มื)อที912) จากน ั)นนําทา่นเขา้สูท่ ี9พกัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

ที9พกั:UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถํ )า หรอืเทยีบเทา่ 

กรณีโรงแรมถํ )าจํานวนหอ้งไมเ่พยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรบัไปพกัโรงแรม 5 
ดาวแทน 

(ชื(อโรงแรมที(ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที9 6 นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรงุองัการา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื)อที913) 

หมายเหต:ุ สาํหรับทา่นใดที(สนใจขึPนบอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.เพื(อชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึ(งที(หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่
บนบอลลนูประมาณ 1 ชั(วโมง (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ขึ)นบอลลูน 1ทา่น ราคาประมาณ 230USD) 
หรอืถา้หากใครอยากสมัผสัประสบการณ์ใหมก่บัการนั(งรถ Jeep Safari ลดัเลาะไปตามแกรนดแ์คน
ยอน ตรอกซอกเขาที(เป็นรปูทรงตา่งๆ ไดเ้ห็นปลอ่งภเูขาไฟในอกีมมุมองหนึ(ง ใหท้า่นไดแ้วะ
ถา่ยภาพเก็บความประทับใจกบัววิทวิทัศนท์ี(สวยงาม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถJeep 1ทา่น ราคา
ประมาณ 120USD) 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื)นเมอืง (มื)อที914) 

บา่ย  นําทา่นไปยังนครใตด้นิไคมคัล ึ(Kaymakli Underground City) เกดิจากการขดุเจาะพืPนดนิลกึ
ลงไป 10 กวา่ชั Pน เพื(อใชเ้ป็นที(หลบภัยจากขา้ศกึศตัร ูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจยีในอดตี 
โดยทั Pงจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที(ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีPเพื(อหวังผลประโยชน์
ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวันตกดว้ยเหตผุลเดยีวกนั รวมทั Pงตอ้งการที(จะหยดุยั Pงการ
เผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีPดว้ย จากนัPนนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) 
นําทา่นเยี(ยมชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ(งเป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ(งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี(ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถํPา
เป็นจํานวนมากเพื(อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่ลทัธอิื(นที(ไมเ่ห็นดว้ยกบั
ศาสนาครสิต ์จากนัPนนําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม ชมวธิกีารทอพรมแบบดั Pงเดมิซึ(งเป็น สนิคา้
ที(มชีื(อเสยีงของประเทศตรุก ีจากนัPน ชมโรงงานเซรามคิ และโรงงานจวิเวอรร์ี(  อสิระเลอืกซื)อ
สนิคา้ ของฝากตามอธยัาศยั จากนัPนนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุองัการา(Ankara) ซึ(งเป็นเมอืงหลวง
ที(ตั Pงอยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี เป็นเมอืงที(ใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากอสิตนับลู ระหวา่ง
ทางแวะเที(ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ)  

คํ(า  รบัประทานอาหารคํ9า ณ โรงแรม (มื)อที915) จากน ั)นนําทา่นเขา้สูท่ ี9พกัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที9พกั: SERGAH HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื(อโรงแรมที(ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

  

 

วนัที9 7 กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื)อที916) 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20ช.
ม.) 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื)นเมอืง (มื)อที917) 

บา่ย  นําทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ(งเป็นชอ่งแคบที9เชื9อมทะเลดํา (The  Black Sea) 
เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทั PงสิPนประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง
ตั Pงแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบ
กนัที(นี( นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ี(สาํคญัยิ(งในการ
ป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็น
พระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ(งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการ
ตาทั PงสิPน จากนัPน นําทา่นเดนิทางสู ่Spice Bazaar หรอืตลาดเครื9องเทศ มักเรยีกกนัวา่ตลาด
อยีปิต ์เป็นตลาดพืPนเมอืงของชาวเมอืงอสิตนับลู ที(มเีครื(องเทศอนัลอืชื(อและ นอกจากนัPน ยังมี
อาหารขึPนชื(อ และของฝากมากมาย เชน่ ถั(วสารพัดชนดิ, นํPาผึPง,ไขป่ลาเวยีร,์ ขนม อรอ่ยๆ แบบ เตอร์
กชิดไีลท ์เป็นตน้ 

คํ(า  รบัประทานอาหารคํ9า ณ โรงแรม (มื)อที918) จากน ั)นนําทา่นเขา้สูท่ ี9พกัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

ที9พกั: GOLDEN WAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื(อโรงแรมที(ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 

วนัที9 8 สุเหรา่สนํี )าเงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย -อา่งเก็บนํ )าใตด้นิเยเรบาตนั -พระราชวงั
ทอปกาปี - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื)อที919) 

นําทา่นชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั Pงอยูท่ี(จัตรัุสสลุตา่นอาเหม็ดซึ(งคั(นระหวา่งมหาวหิาร
โซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสนํีPาเงนิ เป็นสิ(งกอ่สรา้งสมัยกรกี เมื(อ ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่
มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ที(นี(จะมเีสาสาํคญั 3 ตน้คอื เสาคอนสแตนตนิที( 7, เสาอยิปิต ์
(Obelisk of Thutmose) และเสารปูง ูนําทา่นชมสุเหรา่สนํี )าเงนิ (Blue Mosque) สถานที(
ศกัดิmสทิธิmทางศาสนา ที(มคีวามสวยงามแหง่หนึ(ง ชื(อนีPไดม้าจากกระเบืPองเคลอืบสนํีPาเงนิที(ใชป้ตูลอด
แนวฝาผนังดา้นใน และถกูสรา้งขึPนบนพืPนที(ซ ึ(งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาห์
เหม็ดที( 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทั Pงหมด 7 ปี (ภายในอาจมกีารปรับปรงุ ทําใหบ้างชว่งไมส่ามารถ
ชมดา้นในได)้*กรณุาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลมุไวส้าํหรับรับใชค้ลมุศรษีะ
ระหวา่งเที(ยวชม สเุหรา่สนํีPาเงนิ* จากนัPนนําทา่นชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia 
Sophia) หรอืชื(อในปัจจบุัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์อง
ครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลี(ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็น
สิ(งกอ่สรา้งที(ย ิ(งใหญท่ี(สดุแหง่หนึ(ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ(งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่อยูท่ี(
ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอยา่งที(ดทีี(สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์(ปิดเขา้
ชมทกุวนัจันทร)์ จากนัPนนําทา่นเขา้ชมอา่งเก็บนํ )าใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึ(งเป็นอโุมงคเ์ก็บนํPาที(มขีนาดใหญท่ี(สดุในนครอสิตนับลู สามารถเก็บนํPา
ไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึPนตั Pงแตค่รสิตศ์ตวรรษที( 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว  140 เมตร 
ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญคํ่Pาเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที(เดน่
มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บนํ )าขนาดใหญ ่

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื)นเมอืง (มื)อที920) 

บา่ย  นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึ(งในอดตีเคยเป็นที(ประทับของสลุตา่น
แหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจบุนัพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิี(ใชเ้ก็บมหา
สมบตัอินั ลํPาคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดบัมรกต เครื(องลายครามจากจนี หยก มรกต 
ทับทมิ และเครื(องทรงของสลุตา่นฯลฯ(ปิดเขา้ชมทกุวันองัคาร) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่
อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู เพื(อเชค็อนิเดนิทางกลบั 

20.10  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที9ยวบนิที9 TK64 

 

วนัที9 9 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

09.40+1  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื9องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี9ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื9อใหท้า่นทอ่งเที9ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ื9อนไขการใหบ้รกิาร 

- การเดนิทางครั PงนีPจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึPนไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที(มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลื(อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วัน 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ(ม (ในกรณีที(ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่)
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- กรณีที(ทา่นตอ้งออกตั|วเครื(องบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั|วที(สามารถเลื(อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีที(สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี(ยนวันเวลาบนิ มฉิะนัPนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั PงสิPน 

- กรณีที(ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนืPอสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

- การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที9เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 25 วนักอ่น
วนัเดนิทาง                                                                                                                  **สําเนาหนา้
พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัPนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีที(ทา่น
เดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชื(อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที(ใหท้ราบ**กรณีเปลี(ยนชื(อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีาร
แจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัPนถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที(ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้ง
ชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ(มเตมิในสว่นนีP  

- ราคาทัวรใ์ชต้ั|วเครื(องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลื(อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตาม
วันเดนิทางที(ระบเุทา่นัPน 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที(ไมรู่จั้กกนั กรณีที(ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจา่ยคา่พักเดี(ยวเพิ(ม
ตามราคาที(ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัPน 

- ลกูคา้ที(เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ(มเตมิ (พกัเดี(ยว) ขึPนอยูก่บัมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมม่ใีนบาง
ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  

- การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเที(ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื(อเป็นสนินํPาใจกบั
ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีPเพื(อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง  

อตัราคา่บรกิารนี)รวม 

- คา่ต ั�วเครื9องบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

- คา่ที(พักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สาํหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร
แขง่ขนักฬีาหรอืกจิกรรมอื(นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี(ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญจ่ะไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจ
จําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดี(ยวเพิ(ม) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คา่อาหารครบทกุมืPอ ตามที(ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลี(ยนแปลง 

- คา่รถตลอดรายการทวัร ์

- คา่อตัราเขา้ชมสถานที(ตา่งๆ ที(ระบไุวใ้นรายการ 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเที(ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- คา่นํPาหนักกระเป๋าสมัภาระที(สายการบนิ TURKISH AIRLINES กําหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื9องทา่นละ 1ใบ 
ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึ)นเครื9องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซื)อเพิ9มไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภยัเครื(องบนิ
ตามเงื(อนไขของแตล่ะสายการบนิ หากนํ)าหนกัเกนิทา่นจะตอ้งชําระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามที(สายการบนิเรยีก
เก็บ 

- คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื9อนไขตามกรมธรรม)์ไมร่วม
ประกนัสุขภาพ 

- คา่รถปรับอากาศนําเที(ยวตามรายการที(ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที(ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

- รวมอตัราภาษมีลูคา่เพิ9มแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนี)ไมร่วม 

x คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที(ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

x คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ9น และพนกังานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 70 USD /ทา่น ตลอดทริ
ปการเดนิทาง 

x คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที(สั(งเพิ(ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

x คา่อาหารที(ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานีPทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที(ยวหากมกีารเก็บเพิ(ม 

x คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

x คา่นํPาหนักกระเป๋าสมัภาระ ที(หนักเกนิสายการบนิกําหนด 

x คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

x คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสาํคญัถิ(นที(อยู ่4. x สาํเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 
5. สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิPว 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื(นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิาร
ตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื(องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื(นวซีา่) 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Pงหมดกอ่นทําการจอง เพื(อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมื(อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Pงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื(อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Pงหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิmที(จะเลื(อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึPนในกรณีที(มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอสงวนสทิธิmการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ(มหากสายการบนิมกีารปรับขึPนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิmในการเปลี(ยนเที(ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื(องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั PงสิPน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ(งของผดิกฎหมาย ซึ(งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั PงสิPน หากเกดิสิ(งของสญูหาย อนัเนื(องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที(ยวเอง 

6. เมื(อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Pงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื(อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั Pงหมด 

7. รายการนีPเป็นเพยีงขอ้เสนอที(ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั Pงหนึ(ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที(พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ(งอาจจะปรับเปลี(ยนตามที(ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื(องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที(เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี( / ปลอด
บหุรี(ได ้โดยอาจจะขอเปลี(ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี(พัก ทั PงนีPข ึPนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัPน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั PงสิPนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัPน 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื(องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที(ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที(ยว อนัเนื(องมาจากการกระทําที(สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื(น ๆ 

12. บรกิารนํPาดื(มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ที(บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที(ยว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที(ยว เทา่นัPน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื(อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื(อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซืPอประกนั
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั(วไป และควรศกึษาเงื(อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั PงสิPนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัPน 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื(องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที(ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที(ยว อนัเนื(องมาจากการกระทําที(สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื(น ๆ 

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีPาเงนิ)เดนิทางเพื(อการทอ่งเที(ยวกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทั PงสิPน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


