
 
TK94 ทัวรตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน 

 

TK94 ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู 8วนั 5คนื 

เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง ที�ย ิ�งใหญแ่ละสวยงาม เต็มไปดว้ย
มรดกทางวฒันธรรม 

เที�ยวอสิตนับลูเมอืงหลวงเกา่แกด่นิแดนแหง่ประวตัศิาสตร ์ชมความงดงามของ
สเุหรา่และพระราชวงั ชมมสัยดิเกา่แก ่Bursa Grand Mosque แหง่เมอืงบรูซ์า เยี�ยม
ชมเมอืงโบราณที�ย ิ�งใหญ ่เอฟฟิซุสหรอืเอฟเฟส ที�ยงัคงหลงเหลอืรอ่งรอยจากอดตี 

ชมความสวยงามทางธรรมชาตอินันา่ทึ�งที�ไมเ่หมอืนใครที�ปามคุคาล ่ปราสาทปยุ
ฝ้าย ชมทศันยีภาพอนัสวยงามแปลกตาของผนืดนิที�เกดิจากภเูขาไฟระเบดิเมื�อหลาย

ลา้นปีกอ่นที�คปัปาโดเกยี เมอืงเกอเรเม 

Option Tour >> ขึ�นบอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี หรอื สมัผสั
ประสบการณ์น ั�งรถ Jeep Safari ชมววิภเูขารปูทรงตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

บนิตรงระดบั 5 ดาว สูป่ระเทศตรุกโีดยสายการบนิ Turkish 
Airlines 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

22 - 29 Aug 2018  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

12 - 19 Sep 2018  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

26 Sep - 03 Oct 2018  35,888  35,888 35,888 17,944 7,500 

10 - 17 Oct 2018  36,888  36,888 36,888 18,444 7,500 

17 - 24 Oct 2018  36,888  36,888 36,888 18,444 7,500 

24 - 31 Oct 2018  36,888  36,888 36,888 18,444 7,500 

07 - 14 Nov 2018  35,888  35,888 35,888 17,944 7,500 

21 - 28 Nov 2018  35,888  35,888 35,888 17,944 7,500 

วันที่ รายละเอียดทองเท่ียว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานอสิตนับลู ฮปิโปโดม สเุหรา่สนํี �าเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย เยเรบาตนั 
พระราชวงัทอปกาปี พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 

3  อสิตนับูล เมอืงบรูซ์า่ มสัยดิ Grand Mosque ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า เมอืงอชิเมยีร ์ 

4  อซิเมยีร ์เมอืงโบราณเอฟฟิซุส บา้นพระแมม่าร ีชอ้ปปิ� งรา้นเครื�องหนงั เมอืงปามุคคาเล ่
ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ 

5  ปามคุคาเล ่เมอืงคอนยา่ เมอืงคปัปาโดเกยี คาราวานสไลน ์นครใตด้นิชาดคั ชมระบําหนา้
ทอ้ง (Belly dance) 

6  เมอืงเกอเรเม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ คปัปาโดเกยี โรงงานทอพรม โรงงานเซรามคิ 
Jewellery Shop กรงุองัการา 

7  องัคารา่ กรงุอสิตนับูล ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Candy Shop ตลาดสไปซ ์ทา่
อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู 

8  ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู - ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ



 
รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

18.30  พรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู10 
เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines เจา้หนา้ที�คอย
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

21.45  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์(Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิ TK 065 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 
ชั�วโมง) 

วันที่ 2 ทา่อากาศยานอสิตนับลู ฮปิโปโดม สเุหรา่สนีํ �าเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย เยเรบาตนั 
พระราชวงัทอปกาปี พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 

04.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (เวลา
ทอ้งถิ�นชา้กวา่ไทย 4ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) เมอืงสําคญัอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชื�อ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงที�มปีระชากร
มากที�สดุในประเทศตรุก ีตั �งอยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ�งทําใหอ้สิตันบลู
เป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที�ต ั�งอยูใ่น 2 ทวปี  คอื ทวปียโุรป (ฝั�งThrace 
ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝั�งอนาโตเลยี) ในอดตีอสิตนับลูเป็นเมอืงสําคญัของ
ชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนั�นสง่ผลใหอ้สิตนับูลมชีื�อเรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง(มื�อที�1) 

หลงัทานอาหารนําท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั �งอยูท่ี�จัตรุัสสลุตา่นอาเหม็ด ซึ�ง
คั�นระหวา่งมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสนํี�าเงนิ เป็นสิ�งกอ่สรา้งสมยักรกี เมื�อ 
ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ที�นี�จะมเีสาสําคัญ 3 ตน้คอื เสา
คอนสแตนตนิที� 7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารปูง ูนําทา่นชมสเุหรา่สนํี �า
เงนิ (Blue Mosque) สถานที�ศักดิ�สทิธิ�ทางศาสนา ที�มคีวามสวยงามแหง่หนึ�ง ชื�อนี�ไดม้า
จากกระเบื�องเคลอืบสนํี�าเงนิที�ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขึ�นบนพื�นที�ซ ึ�งเคย
เป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที� 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทั�งหมด 
7 ปี (ภายในอาจมกีารปรับปรงุ ทําใหบ้างชว่งไม่สามารถชมดา้นในได)้ จากนั�นชมสเุหรา่
เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชื�อในปัจจบุัน พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย 
(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกู
เปลี�ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�ยิ�งใหญท่ี�สดุแหง่  หนึ�ง และ 
ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จุดเดน่อยูท่ี�ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร 
และนับเป็นตวัอยา่งที�ดทีี�สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ (ปิดเขา้ชมทกุวันจันทร)์ จากนั�น
นําทา่นเขา้ชมอา่งเก็บนํ�าใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึ�งเป็นอโุมงคเ์ก็บนํ�าที�มขีนาดใหญ่ที�สดุในนครอสิตันบูล 
สามารถเกบ็นํ�าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึ�นตั �งแตค่รสิตศ์ตวรรษที� 6 กวา้ง 70 
เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญคํ่�าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 
336 ตน้ และมเีสาตน้ที�เดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรูปและชมความงามใตด้นิ
ของอโุมงคเ์กบ็นํ�าขนาดใหญ่ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง (มื�อที�2) 

  



 
บาย  นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปิ (Tokapi Palace) ซึ�งในอดตีเคยเป็นที�ประทบัของ

สลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจบุันพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถาน
แหง่ชาตทิี�ใชเ้กบ็มหาสมบัตอิันลํ�าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครื�อง
ลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครื�องทรงของสุลตา่น ฯลฯ(ปิดเขา้ชมทกุวนั
องัคาร) จากนั�นนําทา่นชมพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce) ซึ�งใชเ้วลากอ่สรา้ง
ถงึ 12 ปี ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้
ขนาดใหญ่นํ�าหนักถงึ 4.5 ตนั เครื�องแกว้เจยีระไน และพรมทอผนืที�ใหญ่ที�สดุในโลก 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง (มื�อที�3) 

หลงัอาหารคํ�านําเขา้สูท่ ี�พกัแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ที�พกั: Ramada Encore Bayrampasa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 3 อสิตนับูล เมอืงบรูซ์า่ มสัยดิ Grand Mosque ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า เมอืงอชิเมยีร ์ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มื�อที�4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบูรซ์า (Bursa) (ระยะทาง 154ก.ม./2.30ช.ม.) นําทา่นชม
ความงามของ มสัยดิเกา่แก ่Bursa Grand Mosque ภายในจะพบกบัผลงานอนั
ละเอยีดออ่น และประณีตของงานกระเบื�องประดบัที�มสีสีนัลวดรายที�ละเอยีด และซบัซอ้น
อยา่งพสิดารทั�งลายรปูวงกลม รปูดาว ซึ�งเป็นสัญลักษณข์องศาสนาอสิลามและรูปเรขาคณติ 
ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของตวัเมอืงที�ในอดตีกษัตรยิท์ี�เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน 
ไดใ้ชเ้มอืงนี�เป็นที�ฝังศพ และนอกจากนั�นยังถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนที�สวยงาม รม่รื�นไปดว้ย
ตน้ไมท้ี�เขยีวชอุม่เป็นจํานวนมาก จนไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงที�มสีเีขยีว Green Bursa สสุานสี

เขยีว Green Tomb สเุหรา่สเีขยีว หรอื Yesil Mosque สถานที�ศักดิ�สทิธิ�ทางศาสนา ที�
มคีวามสวยงามอกีแหง่หนึ�งของเมอืงบรูซ์าถกูสรา้งขึ�นในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดย
สถาปนกิชื�อ Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสเุหรา่มคีวาม
โดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบื�องหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวในการตกแตง่ ผนังและเพดาน  ดา้นในก็ถกู
ตกแตง่ดว้ยกระเบื�องโมเสคสฟ้ีาเขยีวเชน่เดยีวกนั นอกจากนี�ภายในสเุหร่าแหง่นี�ยงัมทีี�บรรจุ
ศพของสลุตา่นเมหเ์มดที� 1 และครอบครวั สถานที�แหง่นี�จงึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมที�
ทรงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง(มื�อที�5) 

บาย  นําทา่นสู ่ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า Bursa Silk Market ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์าที�ตั �งอยู่
ทางภาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศตรุก ีซึ�งอยูไ่มจ่ากทะเลมารม์ามากนัก โดยตลาดแหง่นี�
คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก โดยเฉพาะผา้คลมุศรีษะลวดลายพื�นเมอืงจะขายดเีป็น
พเิศษ อันเนื�องมาจากตรุกเีป็นประเทศที�มผีูนั้บถอืศาสนาอสิลามมากอกีหนึ�งประเทศ ซึ�ง



 
นอกจากผา้คลมุแลว้กย็ังมเีสื�อผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสสีนัของผา้ไหมที�สดใสนี�เองที�
ทําใหต้ลาดแหง่นี�กลายเป็นตลาดที�สวยงามที�สดุ จนครั�งหนึ�งสมเดจ็พระนางเจา้ควนีอลิ
ซาเบทแหง่อังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์
Izmir (ระยะทาง330กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.20 ชั�วโมง)เป็นเมอืงเกา่แก ่ราย
ลอ้มดว้ยหบุเขา แตก็่มสีว่นที�ตดิทะเลอยูบ่า้งเสมอืนเป็นเมอืงตากอากาศแถบทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนของยโุรป 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (มื�อที�6) 

:นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั พกัที�  ARMIS HOTEL Izmir หรอืระดบัเดยีวกนั: 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 4 อซิเมยีร ์เมอืงโบราณเอฟฟิซุส บา้นพระแมม่าร ีชอ้ปปิ� งรา้นเคร ื�องหนงั เมอืงปามุค
คาเล ่ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาเล)่ 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มื�อที�7) 

นําทา่นชม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที�เป็นสญัลกัษณ์ของ นคร
เอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารสําคัญอกีแหง่คอืวหิารแหง่
จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึ�นถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่
ของวหิารแหง่นี�คอือยู่ในสภาพที�สมบรูณ์มาก จากนั�นปิดทา้ยกนัที�สิ�งกอ่สรา้งที�มขีนาดใหญ่
ที�สดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึ�งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาให ้
เป็นที�นั�ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึ�งคดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั�น สรา้ง
สมัยกรกีโบราณ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึ�ง
เชื�อกนัวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแมม่ารมีาอาศยัอยูแ่ละสิ�นพระชนมใ์นบา้นหลังนี� ถกูคน้พบอย่าง
ปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชื�อ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine 
Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที�ไวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกบั
เห็นดว้ยตาตนเอง เมื�อเธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลงันี� จนพบในปี ค.ศ. 
1891 ปัจจุบนับา้นพระแมม่ารไีดร้บัการบรูณะเป็นบา้นอฐิชั �นเดยีว ภายในมรีปูปั�นของพระแม่
มาร ีซึ�งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี� 16 ไดเ้คยเสดจ็เยอืนที�นี� บรเิวณดา้นนอกของบา้นมี
กอ๊กนํ�าสามกอ๊กที�เชื�อวา่เป็นกอ๊กนํ�าที�มคีวามศกัดิ�สทิธิ� แทนความเชื�อในเรื�องสขุภาพ ความ
รํ�ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กนํ�าเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึ�งมคีวามเชื�อวา่ หากตอ้งการใหส้ ิ�ง
ที�ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน นําทา่นชอ้ปปิ� ง 
ณ ศนูยผ์ลติเสื�อหนงัคุณภาพสงู ซึ�งตรุกเีป็นประเทศที�ผลติหนังที�มคีณุภาพที�สุดอกีทั �งยัง
ผลติเสื�อหนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace,Prada, Michael Korsอสิระใหท้า่น
เลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง (มื�อที�8) 

บาย  จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) คําวา่ “ปามุคคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ 



 
“ปราสาทปุยฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นนํ�าตกหนิปนูสี

ขาวที�เกดิขึ�นจากธารนํ�าใตด้นิที�มอีณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ�งเป็นที�มแีร่หนิปนู 
(แคลเซี�ยมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที�สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที�ตั �งอยู่
หา่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึ�นมาเหนอืผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกนัเป็น
ริ�ว เป็นแอง่ เป็นชั �น ลดหลั�นกนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงาม
แปลกตาและ โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที�ใดเหมอืน จนทําให ้ปามคุคาเล ่ไดร้ับการ
ยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปีค.ศ.1988 นํา
ทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย(ปามุคคาเล)่ เมอืงแหง่นํ�าพเุกลอืแรร่อ้น นําทา่นชมหนา้ผาที�ขาว
กวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอา่งนํ�า เป็น รปูร่างคลา้ยหอยแครงและนํ�าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดู
เหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย นํ�าแรท่ี�ไหลลงมาแตล่ะชั �นจะแขง็เป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ย
เป็นรปูร่างตา่ง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์นํ�าแร่นี�มอีณุหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส 
ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดื�ม เพราะเชื�อวา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไข
ขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชื�อวา่
นํ�าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้นําทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตี
เป็นสถานที�บําบัดโรค กอ่ตั �งโดยกษัตรยิย์ูเมเนสที�1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 กอ่นครสิตก์าล 
สถานที�แหง่นี�มแีผ่นดนิไหวเกดิขึ�นหลายครั �งหลงัปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยูอ่กี 
ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อนํ�าที�ศกัสทิธิ� ซ ึ�งปัจจบุนัตั �งอยูใ่นปามุคคาเล สถานที�สําคญั
อื�นๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํ�าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�9) 

:นําเขา้สูท่ ี�พกั NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 5 ปามคุคาเล ่เมอืงคอนยา่ เมอืงคปัปาโดเกยี คาราวานสไลน ์นครใตด้นิชาดคั ชมระบํา
หนา้ทอ้ง (Belly dance) 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มื�อที�10) 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya(402 ก.ม./ 5 ช.ม.) เป็นเมอืงที� นยิมใชเ้ป็นจุด
พักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึ�งเป็นอาณาจักร
แหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุกหีรอืที�ยุคนั�นเรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูนํ่�าของประเทศ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง (มื�อที�11) 

บาย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลานั�งรถ
ประมาณ 3 ชั�วโมง) ซึ�งองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงที�มลัีกษณะ
ภมูปิระเทศสวยงามมาก ระหวา่งทางแวะถา่ยรูป ”คาราวานสไลน”์ ที�พักกองคาราวานใน
อดตีของสลุตา่นฮา(Sultan Han Caravanserai) ตั �งอยูท่ี�หมูบ่า้นสลุตา่นฮาน ีสรา้งโดย
สลุตา่นอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที� 13 ประตทํูาดว้ยหนิออ่นสกดัลวดลายโบราณ 
ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอื�นจัดเป็นครัว หอ้งนํ�าและหอ้งนอน นําทา่นชม นครใตด้นิ



 
ชาดคั Underground City of Chadak เกดิจากการขดุเจาะพื�นดนิลกึลงไป เพื�อใชเ้ป็นที�
หลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมอืงใตด้นิแหง่นี�มคีรบเครื�องทุกอยา่งทั �งหอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งนํ�า 
หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารของโรงแรม (มื�อที�12)   

ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพื�นเมอืงตา่งๆของตรุกอีนัลอืชื�อที�น่าตื�น
ตาตื�นใจ 

:นําเขา้สูท่ ี�พกั Avrasya Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั : 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 6 เมอืงเกอเรเม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ คปัปาโดเกยี โรงงานทอพรม โรงงานเซรามคิ 
Jewellery Shop กรงุองัการา 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�13) 

**สําหรบัทา่นใดที�สนใจขึ�นบอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีจะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลา
อยูบ่อลลนูประมาณ1ชั�วโมง(คา่ขึ�นบอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ราคา220Us ตอ่1
ทา่น) หรอืถา้หากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กบัการนั�งรถ Jeep Safari ลดัเลาะไปตาม
แกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาที�เป็นรปูทรงตา่งๆ ไดเ้ห็นปลอ่งภเูขาไฟในอกีมมุมองหนึ�ง ให ้
ทา่นไดแ้วะถา่ยภาพเกบ็ความประทบัใจกบัววิทวิทัศนท์ี�สวยงาม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถJeep 1
ทา่น ราคาประมาณ 120 USD ) 

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเกอเรเม(Goreme) นําทา่นเยี�ยมชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 
(Goreme Open-Air Museum) ซ ึ�งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ.9 ซ ึ�งเป็น
ความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ�าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์
และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธอิื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง (มื�อที�14) 

บาย  นําทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื�นชมดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรย ์
ซ ึ�งเกดิจากลาวาภเูขาไฟที�ไหลออกมาปกคลมุพื�นที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลา
หลายลา้นปี เมื�อวนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรื�อยๆ 
กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภูมิ
ประเทศที�งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั�งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื�อวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่ง
นางฟ้า” และไดร้ับการแตง่ตั �งจาก  องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีเขา้ชมบา้นชนพื�นเมอืง Local Cave House ของชาว
พื�นเมอืง Cappadocia พรอ้มดื�มชา กาแฟ เนื�องจากธรรมเนยีมของชาวเมอืงตรุก ีเมื�อมผีูม้า
เยี�ยมเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome drink เพื�อแสดงถงึนํ�าใจและมติรภาพระหวา่ง



 
เพื�อนใหม ่จากนั�นอสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพบา้นพื�นเมอืงที�มผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ แวะชม 
โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามคิ (Pottery)และรา้นจวิเวอรร์ ี� 
Jewellery อสิระกบัการเลอืกซื�อสนิคา้และของที�ระลกึไดต้ามอธัยาศยัจากนั�นนําทา่น
เดนิทางสู ่กรุงองัคารา่ Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 
ชั�วโมง) ซึ�งเป็นเมอืงหลวงที�ตั �งอยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็น
อันดบัสองรองจากอสิตนับูลระหวา่งทางแวะเที�ยวชมความสวยงามของทะเลสาบเกลอื
(LAKE TUZ)นําทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกั 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที�15)  

: นําเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม TURIST HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั: 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 7 องัคารา่ กรงุอสิตนับูล ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Candy Shop ตลาดสไปซ ์ทา่
อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู 

เชา  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มื�อที�16) เดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู 
Istanbul (ระยะทาง450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20 ชม.) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (มื�อที�17) 

บาย  จากนั�นนําทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเลดํา (The 
Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทั �งสิ�น ประมาณ 32 
กโิลเมตร ความกวา้งตั �งแต5่00เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุ
ขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัที�นี�นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยทุธศาสตรท์ี�สําคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ
กบัทวิทศันข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดา
เศรษฐ ีซึ�งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทั �งสิ�น จากนั�นนําท่านสุ ่ชอ้ปปิ� ง Candy Shop 
และ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครื�องเทศ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ
ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อัน
ขึ�นชื�อของตรุก ีอย่างแอปรคิอท หรอืจะเป็นถั�วพทิาชโิอซึ�งมใีหเ้ลอืกซื�อมากมาย 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจนี(มื�อที�18)    
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง สทู่าอากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล เพื�อเช็คอนิ
เดนิทางกลบั 



 

 

วันที่ 8 ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู - ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

01.25  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิที� 
TK068 

15.00  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี�ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่น
ทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

 การเดนิทางครั�งนี�จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 10 วนั 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์
เดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีที�ท่านตอ้งออกตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั�วที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะ
จะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื�อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

 การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 25 วนั
กอ่นวันเดนิทาง 

  **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-
กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจ
ปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอด
คงเหลอื กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชื�อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ**กรณี



 
เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั�นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที�
ออกเอกสารทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี� 

  ราคาทวัรใ์ชต้ั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทาง
ไป-กลับตามวันเดนิทางที�ระบเุทา่นั�น 

  ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที�ไมรู่จ้ักกนั กรณีที�ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจ่ายคา่พัก
เดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นั�น 

  ลกูคา้ที�เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ�นอยู่กบัมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะ
ไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี 

  การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิตสํิาหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเกบ็เพื�อเป็น
สนินํ�าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี�เพื�อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่ง
การเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

· คา่ตั�วเครื�องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

· คา่ที�พักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
อาจจะมกีารปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญ่จะไมม่ี
หอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดี�ยวเพิ�ม) 

· คา่อาหารครบทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิการเปลี�ยนแปลง 

· คา่รถตลอดรายการทวัร ์

· คา่อัตราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ   

· คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเที�ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

· คา่นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระที�สายการบนิ TURKISH AIRLINES กําหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�องทา่น 
ละ 1ใบ ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรัม ไมส่ามารถซื�อเพิ�มไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภัย
เครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิ หากนํ�าหนกัเกนิทา่นจะตอ้งชําระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอร์
ตามที�สายการบนิเรยีกเกบ็ 

· คา่ประกนัภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ ไม่
รวมประกนัสขุภาพ  

· คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถที�ชํานาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

· คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 



 
· คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 60 USD/ทา่น สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 

· คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

· คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี�ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเกบ็
เพิ�ม 

· คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

· คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

· คา่นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 

· คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

· คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3.
ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่4.สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5.สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6.รูปถา่ยส ี2 นิ�ว 2 รปู ทางบรษัิท
จะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

  

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมดกบัทาง
บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั�งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไม่
ถงึ 25ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ
จากการโจรกรรมและอบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั�งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พัก
ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 



 
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพกัสําหรับผูส้บู
บหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบัุตเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเที�ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่น
สามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้
เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกนัทั�วไป 
และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

15. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

 16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่สนํี �าเงนิ)เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆทั �งสิ�น 

 


