
  

 

 

 

ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่8วนั 6คนื 
พเิศษ !! บนิภายใน 1 ขา/พกัโรงแรมถํ *า 2 คนื/ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง  

แถมฟร!ี!พวงกญุแจตรุก ี+ชาแอปเปิ* ล   
เยือนดนิแดน 2 ทวีป ดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง ที�ย ิ�งใหญ่และสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมอืงอสิ
ตนับล ูสเุหรา่สนํี *าเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย เพลดิเพลนิไปกบัดนิแดนแหง่เทพนยิายคัปปาโดเกยี ใหท้า่นชมดนิแดนอันน่า
อัศจรรยป์ามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืง
ทรอย ไปยังบา้นของพระแมม่ารทีี�เชื�อวา่เป็นบา้นที�พระแมม่ารเีคยอาศัยอยู ่พเิศษ!!!ชอ้ปปิ2งสนิคา้พื2นเมอืงที�ตลาดสไปซ ์
และลอ่งเรอืบอสฟอรสั ชมความงดงามของแผ่นดนิ 2 ทวปี พกัโรงแรม 4 ดาวของตุรก ีอาหารเต็มอิ<ม 17 มื*อ!! บนิ
ภายใน 1 ขา 

Option Tour >> ขึ*นบอลลูน ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีหรือสัมผัสประสบการณ์ น ั<งรถ Jeep Safari ชมววิ
ภเูขารปูทรงตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

       บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines                                     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ ่2
ทา่น) 

พกัเดี<ยวเพิ<ม /
เดนิทางทา่นเดยีว ที<น ั<ง หมายเหต ุ

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2562 29,888 ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี 
(Infant)คดิ 50% ของคา่

ทวัร ์

7,500 31  
18 – 25 ธนัวาคม 2562 31,888 7,500 31  
15 – 22 มกราคม 2563 29,888 7,500 31  
19 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 31,888 7,500 31  



  

 

 

 

 

� FLIGHT 
 
Departure  : TK59  BKK-IST  09.20 – 16.15 // TK2008 IST-NAV  18.20-19.50 (บนิภายใน)   
Return  :      TK58  IST-BKK  18.35 – 07.50+1 

วนัแรก     � ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ• ทา่อากาศยานอสิตนับลู • สนามบนิเนฟเซไฮรบ์นิภายใน 
                 • เมอืงคปัปาโดเกยี                                                                                     

06.00 น. พรอ้มกนัที< ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศประต ู10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines 
เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  
09.20 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิ
ตนับูล ประเทศตุรก  ีสายการบิน Turkish Airlines โดยเที<ยวบนิ TK59 (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10 ชั�วโมง) 
16.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู จากน ั*น นําทา่นเตรยีมตวั
เปลี<ยนเครื<องเพื<อบนิภายในประเทศ   
18.25 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเนฟเซไฮร ์โดยสายการบนิ Turkish Airlines โดยเที<ยวบนิ TK2008  
19.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเนฟเซไฮร ์(Nevseir Airport) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําท่าน
เดนิทางสู ่คปัปาโดเกยี (Cappadocia) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง (เวลาทอ้งถิ<นชา้กวา่ไทย 4ช ั<วโมง กรณุาปรบั
นาฬกิาของทา่นเพื<อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ชื�นชมดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรย ์ซึ�งเกดิจากลาวาภเูขาไฟ
ที�ไหลออกมาปกคลมุพื2นที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมื�อวันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็น
กัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื�อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมิ
ประเทศที�งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั�งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื�อวา่ ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า และไดรั้บการแตง่ตั 2งจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี
 จากนั2น นําทา่นเขา้สูท่ี�พักแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 � ที<พกั: GOREME KAYA HOTEL โรงแรมสไตลถ์ํ *า หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  
 เนื�องดว้ยโรงแรมถํ2าจะอยูบ่นเนนิสงูบนภูเขาและแตล่ะชั 2นไมม่ลีฟิต ์ตอ้งยกกระเป๋าขึ2นบรรได ดว้ยสะภาพพื2นที�
ไมเ่หมะกบัการลากกระเป๋าใบใหญ ่จงึแนะนําใหท้กุทา่น แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบสําหรับพักแรม 1คนืและชดุสําหรับวันรุง่ขึ2น
กระเป๋าใบใหญส่ามารถฝากไวบ้นรถทัวรไ์ด ้ 
 *แตร่บกวนสํารวจสิ�งของมคีา่ในกระเป๋าที�อยูบ่นรถ  ถา้เกดิของสญูหายทางทัวรจ์ะไมส่ามารถรับผดิชอบสิ�งของ
ของลกูคา้ใดๆทั 2งสิ2น* 
 กรณีโรงแรมถํ *าจํานวนหอ้งไมเ่พยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรบัไปพกัโรงแรม 5 ดาวแทน 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที<สอง       นครใตด้นิชาดคั • พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ • โรงงานทอพรม • โรงงานเซรามคิ    
                    Jewellery Shop •  ชมระบาํหนา้ทอ้ง (Belly dance)       
                                                                                                                  �  อาหารเชา้,เที<ยง,เย็น 

11 – 18 มนีาคม 2563 31,888 7,500 31  



  

 

 

 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ 
หอ้งอาหารของโรงแรม (มื*อที<1) 

 
หมายเหต:ุ สําหรับท่านใดที�สนใจขึ2นบอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื�อชม
ความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชั�วโมง (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่
ขึ*นบอลลนู 1 ทา่น ราคาประมาณ 230  USD ) หรอืถา้หากใครอยากสมัผัสประสบการณ์ใหมก่บัการนั�งรถ Jeep Safari 
ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาที�เป็นรูปทรงต่างๆ ไดเ้ห็นปล่องภูเขาไฟในอกีมุมมองหนึ�ง ใหท้่านไดแ้วะ
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับววิทวิทัศน์ที�สวยงาม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถ Jeep 1 ทา่น ราคาประมาณ 120 USD ) 

จากนั2น นําท่านชม นครใตด้นิชาดคั(Cardak Underground City) เกดิจากการขุดเจาะพื2นดนิลกึลงไป เพื�อใชเ้ป็นที�
หลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมอืงใตด้นิแห่งนี2มคีรบเครื�องทุกอย่างทั 2งหอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งนํ2า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 
เที<ยง            � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมอืง  (มื*อที<2) 

บ่ า ย
 
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม(Goreme) นําท่านเยี�ยมชมพิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง(Goreme Open-Air 
) ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ2า
เป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่ลัทธอิื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนั2น นํา
ทา่นเดนิทางชม โรงงานทอพรม (Carpet),โรงงานเซรามคิ(Pottery) และรา้นจวิเวอรร์ี� Jewellery อสิระกบัการเลอืก
ซื*อสนิคา้และของที<ระลกึไดต้ามอธัยาศยั  
คํ<า   � รบัประทานอาหารคํ<า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื*อที<3)  
 นําท่านชมระบําหนา้ทอ้งตรุก ี(Belly Dance) เป็นการเตน้รําที�เชื�อกันว่าเกา่แก่
สุดอย่างหนึ�ง มีรากสืบสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมบชูาพระแม่ผูเ้ป็นแหล่งที�มาของพลังชวีติ และมพีธิกีรรมเกี�ยวพันกับความอดุมสมบรูณ์ 
เอื2อใหก้ารคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แต่เดมิจงึเป็นการร่ายรําที�เนน้การเคลื�อนไหวของ
กลา้มเนื2อทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างรํามรีา่งกายแข็งแรง(พรอ้มเสรฟิ Local Drink ไมจ่ํากดั) 
          จากนั2นนําทา่นเขา้สูท่ี�พักแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 � ที<พกั: GOREME KAYA HOTEL โรงแรมสไตลถ์ํ *า  หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 
                  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 



  

 

 

 

วนัที<สาม       เมอืงคปัปาโดเกยี • คาราวานสไลน ์• เมอืงคอนยา่ •  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา • เมอืงปามคุคาเล ่                                    
 � อาหารเชา้,เที<ยง,เย็น

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มื*อที<4) 
 นําท่านเดินทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ ระหว่างทาง นําท่านแวะถ่ายรูป 
คาราวานสไลน ์(ระยะทาง 128ก.ม /ใชเ้วลา 1.30 ช.ม )  ที�พักกองคาราวานในอดตี
ของสุลตา่นฮาน ี(Sultan Han Caravanserai) ตั 2งอยู่ที�หมู่บา้นสลุต่านฮานี สรา้ง
โดยสลุตา่นอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที� 13 ประตทํูาดว้ยหนิออ่นสกัดลวดลาย
โบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า สว่นบรเิวณอื�นจัดเป็นครัว หอ้งนํ2า และหอ้งนอน จากนั2น 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ระยะทาง108ก.ม/ใชเ้วลา 1 ช.ม)  
เป็นเมอืงที�นยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร
เซลจุกเตริก์ ซึ�งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรก ีหรอืที�ยุคนั2นเรยีกอนาโต
เลยีเป็นอูข่า้วอูนํ่2าของประเทศ จากนั2น นําท่านชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mavlana 
Museum) ก่อตั 2งขึ2นปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี� ผูว้เิศษในศาสนา
อสิลาม เกดิที�อัฟกานิสถาน เดนิทางมายังเมืองคอนย่า เพื�อเขียนบทกวีลกึลับเป็น
ภาษาเปอรเ์ซยี และเป็นผูช้ักชวนคนที�นับถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี�ยนมานับถอืศาสนา
อสิลาม โดยมพีื2นฐานอยูบ่นความสัมพันธท์ี�ดรีะหวา่งกนั เดมิที�นี�เป็นสถานที�นักบวชใน
ศาสนาอสิลามทําสมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปทําการ
หมุนตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายเป็นเวลา1,0001คนื กอ่นที�จะไป
หมนุได ้ผูท้ี�มสีมาธมิากตัวจะลอยขึ2นเมื�อหมนุไปชว่งเวลาหนึ�ง 
เที<ยง         � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมอืง  (มื*อที<5) 
บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) (ระยะทาง401ก.ม/ใชเ้วลา 5 ช.ม)   คําว่า “ปา
มคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นนํ2าตกหนิปนู
สขีาวที�เกดิขึ2นจากธารนํ2าใตด้นิที�มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ�งเป็นที�มแีร่หนิปนู (แคลเซี�ยมออกไซด)์ ผสมอยู่
ในปรมิาณที�สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที�ตั 2งอยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึ2นมาเหนือผวิดนิ และทํา
ปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกนัเป็นริ2ว เป็นแอง่ เป็นชั 2น ลดหลั�นกนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงาม
แปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที�ใดเหมอืน จนทําให ้ปามคุคาเล ่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 
คํ<า � รบัประทานอาหารคํ<า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื*อที<6)  
 จากนั2นนําทา่นเขา้สูท่ี�พักแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 � ที<พกั: TRIPOLIS HOTLE 4 ดาว ���� หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัที<ส ี<      ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ • เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ • เมอืงคซูาดาซ ี• เมอืงโบราณเอฟ   
              ฟิซุส • บา้นพระแมม่าร ี• ชอ้ปปิ* ง ณ ศนูยผ์ลติเสื*อหนงัคณุภาพสงู                 
                                                                                                                     �อาหารเชา้,เที<ยง,เย็น 

 
 เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื*อที<7) 
 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาล ่เมอืงแห่งนํ2าพุเกลอืแร่รอ้น 
นําท่านชมหนา้ผาที�ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ2า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครง
และนํ2าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย นํ2าแรท่ี�ไหลลง
มาแต่ละชั 2นจะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์นํ2าแร่นี2มี
อุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนํามาดื�ม 
เพราะเชื�อว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู 
โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชื�อวา่นํ2าพุรอ้นสามารถรักษา
โรคได ้นําท่านชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที�
บําบัดโรค กอ่ตั 2งโดยกษัตรยิย์ูเมเนสที� 1แห่งแพรก์ามุม จากนั2น นําท่านเดนิทางสู่
เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ระยะทาง109ก.ม/ใชเ้วลา 2.40 ช.ม) เป็นทา่เรอื
ธรรมชาตทิี�ใชม้าตั 2งแต่กอ่นครสิตกาล หลังจากที�ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหา
เสนาดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุต่านอาหเ์หม็ดที� 1 และสสุต่าน



  

 

 

 

ออสมันที� 2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบนํ2า ตลอดจนกําแพงเมอืงที�พักสําหรับกองคาราวาน เพื�อใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืง
ทา่ที�เหมาะในการทําการคา้ระหวา่งยโุรปและแอฟรกิาใต ้และ คซูาดาสเึพิ�งเป็นที�นยิมของนักทอ่งเที�ยวเมื�อปี ค.ศ.1980 
เที<ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื*นเมอืง (มื*อที<8)  
บา่ย นําท่านสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) อาคารที�เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุด
ของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารสําคัญอกีแหง่คอืวหิารแหง่จักรพรรดเิฮเด
รียน Temple of Hadrian สรา้งขึ2นถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรียน ความโดเด่นของ
วหิารแห่งนี2คอือยู่ในสภาพที�สมบูรณ์มาก จากนั2นปิดทา้ยกันที�ส ิ�งกอ่สรา้งที�มขีนาด
ใหญท่ี�สดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึ�งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปใน
ไหล่เขาใหเ้ป็นที�นั�ง สามารถจุคนไดถ้ึง 25,000 คน ซึ�งคิดเป็น 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยคุนั2น สรา้งสมัยกรกีโบราณ จากนั2น นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี
House of Virgin Mary ซึ�งเชื�อกันว่าเป็นที�สดุทา้ยที�พระแม่มารมีาอาศัยอยู่และ
สิ2นพระชนมใ์นบา้นหลังนี2 ปัจจบุนับา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชั 2นเดยีว 
ภายในมรีูปปั2นของพระแม่มาร ีซึ�งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี� 16 ไดเ้คยเสด็จ
เยอืนที�นี� บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกนํ2าสามก๊อกที�เชื�อว่าเป็นก๊อกนํ2าที�มคีวาม
ศักดิpสทิธิp แทนความเชื�อในเรื�อง สขุภาพ ความรํ�ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ2า
เป็น กําแพงอธษิฐาน ซึ�งมคีวามเชื�อว่า หากตอ้งการใหส้ิ�งที�ปรารถนาเป็นความจรงิ
ใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน จากนั2น นําท่าน ชอ้ปปิ* ง ณ 
ศนูยผ์ลติเสื*อหนงัคณุภาพสงู ซึ�งตรุกเีป็นประเทศที�ผลติหนังที�มคีณุภาพที�สดุ อกี
ทั 2งยังผลติเสื2อหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี เช่น Versace , Prada , Michael 
Kors อสิระใหท้า่นเลอืกซื2อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย  
คํ<า � รบัประทานอาหารคํ<า ณ หอ้งโรงแรม (มื*อที<9)  
                 จากนั2นนําทา่นเขา้สูท่ี�พักแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 � ที<พ ัก :  ADA CLASS HOTEL 4 ดาว  ���� หรือระด ับ
ใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัที<หา้     เมอืงชานคัคาเล • เมอืงทรอย • มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย 
                                                                                                                 � อาหารเชา้
,เที<ยง,เย็น 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื*อที<10) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) (ระยะทาง428ก.ม/ใชเ้วลา 5.30 ช.ม) ซึ�งเป็นศนูยก์ลาง
การคา้ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูยุ่โร นับตังแต่สลุตา่นอาหเ์ม็ดที�2 ไดส้รา้ง ป้อมปราการขึ2น
ที�นี�เมื�อปี 1452 เมืองชานัคคาเลในอดตีเป็นที�ตั 2งของสมรภูมริบกัลลโิปลี สมัยสงครามโลกครั 2งที� 1 เมื�อฝ่ายสัมพันธมติร
ตอ้งการรกุคบืหนา้เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลสเ์พื�อบบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 
เที<ยง          � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมอืง  (มื*อที<11) 
บา่ย นําทา่นชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจบุันกรงุทรอยตั 2งอยูใ่นเมอืงชานัคคาเล ซึ�ง
เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเที�ยวแหง่หนึ�ง บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัดแสดงแบบจําลองกรุง
ทรอยและเรื�องราวการคน้พบโดย นักโบราณคดพีรอ้มทั 2งภาพแผนผังเมอืงทรอยที�ถูกสรา้ง
ซอ้นทับกนัถงึ 9 ชั 2นซากเมอืงเกา่กําแพง ประตแูละมา้ไมจํ้าลองแหง่ทรอยซึ�งเปรยีบเสมอืน
สญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นศกึของนักรบโบราณ ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บัมา้ไม้
จําลองแหง่ทรอย (Trojan Horse) 
คํ<า              � รบัประทานอาหารคํ<า ณ โรงแรม (มื*อที<12)  
                 จากนั2นนําทา่นเขา้สูท่ี�พักแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 � ที<พกั: TROIA TUSAN HOTEL 4 ดาว ����  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที<หก         กรงุอสิตนับลู • ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั • ตลาดสไปซ ์  
                                                                                                               � อาหารเชา้,เที<ยง,เย็น 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื*อที<13) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู (Istanbul) (ระยะทาง 422 ก.ม. ใชเ้วลา 5 ช.ม.) 



  

 

 

 

เที<ยง          � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ 
ภตัตาคารพื*นเมอืง  (มื*อที<14)  
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ�ง
เป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับ
ทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทั 2งสิ2นประมาณ 
32 กโิลเมตร ความกวา้งตั 2งแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร 
ถอืว่าสดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา 
พบกันที�นี� นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัส
ยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี�สําคัญยิ�งในการป้องกันประเทศตรุกี
อกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้ง
ทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ�งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา  
 จากนั2น นําทา่นเดนิทางสู ่Spice Bazaar หรอืตลาดเครื<องเทศ มักเรยีกกนัวา่ตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพื2นเมอืง
ของชาวตรุก ีทา่นสามารถเลอืกซื2อของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้
อนัขึ2นชื�อของตรุก ีเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ<า              � รบัประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคารพื*นเมอืง  (มื*อที<15) จากนั2นนําท่านเขา้สู่ที�พักแรมพักผ่อนตาม
อธัยาศัย 

 � ที<พกั: Golden Way Hotel  4 ดาว ����  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัที<เจ็ด         สเุหรา่สนํี *าเงนิ • ฮปิโปโดม • สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  •  พระราชวงัทอปกาปี  
                    • ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                  �   อาหารเชา้,เที<ยง               

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื*อที<16) 
นําท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั 2งอยู่ที�จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึ�งคั�นระหว่างมหา
วหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสนํี2าเงนิ เป็นสิ�งกอ่สรา้งสมัยกรกี เมื�อ ค.ศ.203 ใช ้
เป็นสนามแข่งมา้และแข่งรถศกึ(Chariot Racing)ที�นี�จะมีเสาสําคัญ 3 ตน้คือ เสาคอนส  
แตนตนิที� 7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู นําท่านชมสุเหรา่สนํี *าเงนิ 
(Blue Mosque) สถานที�ศักดิpสทิธิpทางศาสนา ที�มคีวามสว  ยงามแห่งหนึ�ง ชื�อนี2ไดม้าจาก
กระเบื2องเคลอืบสนํี2าเงนิที�ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถกูสรา้งขึ2นบนพื2นที�ซ ึ�งเคยเป็น
วังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที� 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทั 2งหมด 7 
ปี (ภายในอาจมกีารปรับปรุง ทําใหบ้างชว่งไม่สามารถชมดา้นในได)้ *กรุณาแต่งกายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลุมไว ้
สําหรับรับใชค้ลมุศรษีะระหวา่งเที�ยวชม สเุหรา่สนํี2าเงนิ* 



  

 

 

 

 
 
 จาก นั2น  นํ า
ท่ า น ช ม
สุเหร่าเซนต์
โ ซ เ ฟี ย 
( Mosque of 
Hagia 
Sophia) หรือ
ชื�อในปัจจุบัน 
พพิธิภัณฑฮ์า
เ ยี ย โ ซ เ ฟี ย 
( Ayasofya 
Museum) 
เดิมเคยเป็น
โ บ ส ถ์ ข อ ง
คริสต์ศาสนา 
นิกายออร์โธ
ดอกส์ ต่อมา
ถกูเปลี�ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุแหง่  
หนึ�ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที�ยอดโดม
ขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งที�ดทีี�สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์
(ปิดเขา้ชมทกุวนัจันทร)์  
 
เที<ยง              � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื*นเมอืง  (มื*อที<
17) 
บา่ย นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) 
ซึ�งในอดตีเคยเป็นที�ประทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจบุนั
พระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิี�ใชเ้ก็บ  มหา
สมบตัอินัลํ2าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครื�องลาย
ครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครื�องทรงของสลุตา่นฯลฯ(ปิดเขา้ชม
ทกุวนัองัคาร)   
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ 
เมอืงอสิตนับลู เพื<อเช็คอนิเดนิทางกลบั  
18.35 น.        ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที<ยวบนิที< TK58  
 
วนัที<แปด     � ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 

07.50+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี<ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื<องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี<ยนโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื<อใหท้า่นทอ่งเที<ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ื<อนไขการใหบ้รกิาร 

� การเดนิทางครั 2งนี2จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึ2นไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วัน 



  

 

 

 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

� กรณีที�ทา่นตอ้งออกตั~วเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั~วที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณี
ที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวันเวลาบนิ มฉิะนั2นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น 

� กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื2อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

� การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวัน
เดนิทาง
 
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั2นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้
รายชื�อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ**กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั2น
ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที�ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี2 
 
� ราคาทัวรใ์ชต้ั~วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวัน
เดนิทางที�ระบเุทา่นั2น 
 
� ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที�ไมรู่จั้กกัน กรณีที�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจ่ายคา่พักเดี�ยวเพิ�มตาม
ราคาที�ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นั2น 
 
� ลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) และ เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรม
แตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 
 
� โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 
 
�หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ 2งหมด 
 
� การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสํิาหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็นสนินํ2าใจกบัผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี2เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตั~วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 2งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทั2งสิ2น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิp ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น 
 
อตัราคา่บรกิารนี*รวม 
� คา่ตั~วเครื�องบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
� ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2-3 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร
แขง่ขันกฬีาหรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี�ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญจ่ะไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2
หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดี�ยวเพิ�ม) 
� คา่อาหารครบทกุมื2อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลี�ยนแปลง 



  

 

 

 

� คา่รถตลอดรายการทัวร ์
� คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ 
� คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเที�ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� คา่นํ2าหนักกระเป๋าสมัภาระที�สายการบนิ TURKISH AIRLINES กาํหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื<องทา่นละ 1ใบ ไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึ*นเครื<องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซื2อเพิ�มไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไข
ของแตล่ะสายการบนิ หากนํ*าหนกัเกนิทา่นจะตอ้งชําระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามที�สายการบนิเรยีกเก็บ  
� คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  
� คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี*ไมร่วม 
⌧ คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
⌧ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 70 USD /ทา่น ตลอดทรปิการ
เดนิทาง 
⌧ คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
⌧ คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี2ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บเพิ�ม 
⌧ คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
⌧ คา่นํ2าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
⌧ คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
⌧ คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ�นที�อยู ่4. ⌧ สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิ2ว 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 2งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ 2งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 2งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ2นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิpการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�มหากสายการบนิมกีารปรับขึ2นกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ 2งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 2งหมด 
7. รายการนี2เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 2งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 2งนี2ข ึ2นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั2น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
12. บรกิารนํ2าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 



  

 

 

 

13. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั2น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื2อประกัน
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น 
15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี2าเงนิ)เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกับคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทั2งสิ2น 
 

 


