
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: TK303  ทวัรต์รุก ี  

ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 9วนั 6คนื 
พเิศษ !! พกัโรงแรมถ า้ 1คนื /ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง  

! แถมฟร ีพวงกญุแจตรุก ี+ชาแอปเป้ิล   

เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมอืงอสิ

ตนับลู สุเหรา่สนี า้เงนิ สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย เพลดิเพลนิไปกับดนิแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกยี ใหท้่านชมดนิแดนอันน่า

อศัจรรยป์ามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย 

ไปยงับา้นของพระแมม่ารทีีเ่ชือ่วา่เป็นบา้นทีพ่ระแมม่ารเีคยอาศัยอยู ่พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสไปซ ์และลอ่งเรอื

บอสฟอรสั ชมความงดงามของแผน่ดนิ 2 ทวปี พกัโรงแรม4ดาวของตรุก ีอาหารเต็มอิม่ 20 มือ้! 

Option Tour >> ข ึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีหรอืสมัผัสประสบการณ์น ัง่รถ Jeep Safari ชมววิภเูขารปูทรง

ตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

       บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines                                      

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

5-13 ม.ิย. 62 29,888 ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี 

(Infant)คดิ 50% ของ

คา่ทวัร ์

 

7,500 25  

26 ม.ิย. – 4 ก.ค. 62 29,888 7,500 25  

10- 18 ก.ค. 62 31,888 7,500 25  

24 ก.ค. – 1ส.ค. 62 33,888 7,500 25  

7 – 15 ส.ค. 62 34,888 7,500 25  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
** ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีา่ ** 

 

ไฟลบ์นิ 
 
 

 

 

วนัแรก            ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
 

18.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ
ประต ู10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish 
Airlines เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

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

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

28 ส.ค. – 5 ก.ย. 62 34,888 7,500 25  

11-19 ก.ย. 62 34,888 7,500 25  

25 ก.ย. -3 ต.ค. 62 34,888 7,500 25  

2-10 ต.ค. 62 35,888 7,500 25  

23-31 ต.ค. 62 36,888 7,500 25  

30 ต.ค. – 7 พ.ย. 62 35,888 7,500 25  

Departure Return 

TK065 BKK-IST 21.45-04.00 TK64  IST-BKK  20.10-09.40+1 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานอสิตนับลู  เมอืงชานคัคาเล   เมอืงทรอย    มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 
                                                                                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 

 เมอืงส าคัญอนัดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ีตัง้อยู่
บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 
ทวปี  คอื ทวปียโุรป (ฝ่ังThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ในอดตีอสิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญ
ของชนเผา่จ านวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่าย

สนิคา้จากเอเชยีสูย่โุร นับตังแต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที2่ ไดส้รา้ง ป้อมปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452 เมอืงชานัคคาเลในอดตี
เป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้เขา้ไปยังชอ่งแคบ
คารด์าแนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที2่)  
บา่ย น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยูใ่นเมอืงชานัค

คาเล ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแหง่หนึง่ บรเิวณกรงุทรอย มี
การจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอยและเรื่องราวการคน้พบโดย นัก
โบราณคดพีรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยที่ถูกสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 
ชัน้ซากเมืองเก่าก าแพง ประตูและมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอยซึง่
เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นศกึของนักรบ โบราณโดย
เป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้
ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Trojan Horse)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  
                 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั: HALIC PARK DIKILI HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

วนัทีส่าม       เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary         
                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคูซา
ดาซ ี(Kusadasi) เป็นทา่เรอื
ธรรมชาตทิี่ใชม้าตัง้แต่ก่อน
ครสิตกาล หลังจากทีต่กเป็น
อาณาจักรออตโตมัน มหา
เสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พา
ชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสุลต่าน
อาหเ์หม็ดที ่1 และสุสต่าน
ออสมันที ่2 ไดส้รา้งสุเหร่า
ค า ไ ลชิแ ล ะ โ ร ง อ า บน ้ า 
ตลอดจนก าแพงเมืองที่พัก
ส าหรับกองคาราวาน เพือ่ให ้
คู ซ าด าสึเ ป็ น เ มือ งท่ า ที่
เ หมา ะ ในกา รท า ก า รค ้า
ระหวา่งยโุรปและแอฟรกิาใต ้
และ คูซาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิม
ของนักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ.
1980 จากนั้น น าท่านสู ่
เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City 
of Ephesus อาคารที่เป็น
สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารส าคัญอกีแห่งคอืวหิารแห่ง
จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้คอือยูใ่น
สภาพทีส่มบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกนัทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre 
ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุ
นัน้ สรา้งสมยักรกีโบราณ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที5่)  



 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ บา้นพระแมม่าร ีHouse of 
Virgin Mary ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่
มารีมาอาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูก
คน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมัน 
ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine 
Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน
บรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับ
เห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายาม
สบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 
ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิ
ชัน้เดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซ ึง่พระ
สันตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืน
ทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกน ้าสามก๊อกทีเ่ชือ่ว่าเป็นก๊อกน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ 
ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่า หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็น
ความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน   จากนั้นไปชมโรงงานผลติเครือ่งหนงั ตุรกีเป็น
ประเทศทีส่ง่ออกหนังวัตถดุบิใหก้บัแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยโุรปอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที6่)  
                  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: Armis Hotel Izmir หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่       เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ –  เมอืงเฮยีราโพลสิ   
                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 

น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคา
เล่ Pamukkale ค าว่า “ปามุคคาเล่” 
ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปุย
ฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ 
Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตก
หนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิ
ที่มีอุณหภูมิป ร ะมาณ 35  องศา
เซลเซียส ซึง่เป็นที่มีแร่หินปูน (แค
ลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที่
สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คา
ลดาก”ึ ที่ตั ้งอยู่ห่างออกไปทางทิศ
เหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผิวดิน 
และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็น
ริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไป
ตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและ
โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้
ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใ้ห ้
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
1988 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
พืน้เมอืง (มือ้ที8่) 

บา่ย น าท่านชม เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) 
“เฮยีราโพลสิ” หมายความว่า เมอืงแห่งความศักสทิธิ ์
เมอืงนีส้ันนษิฐานกันว่ามอีายกุว่า 2,200 ปี ถูกสรา้งขึน้
ตัง้แต่ประมาณ 133 ปีก่อนครสิตกาล ในสมัยกษัตยิย์ู
เมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน ที่นี่ตัง้อยู่บน
ยอดเขาของปามุคคาเล่มพีืน้ทีย่าว 2,700 เมตร กวา้ง 



 
 
 
 
 
 
 
 

600 เมตร สงู 160เมตร  เมือ่เริม่เดนิเขา้ไปตรงบรเิวณทางเขา้จะพบกับหลุมศพจ านวนมาก พืน้ทีต่รงนี้เรยีกว่า เนโคร
โพลสิ (Necropolis) เป็นหลุมศพของผูม้อีทิธพิลในสมัยโบราณ เมือ่เขา้ไปภายในจะมวีากโบราณของสิง่กอ่สรา้ง
ตา่งๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที9่)  
                 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั: NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่น  วนัเดนิทาง)  

วนัทีห่า้          เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี 
                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 
 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya เป็นเมอืงทีน่ยิมใชเ้ป็นจุดพัก

ของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่
เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรกี หรอืที่ยุคนัน้เรยีกอนาโตเลีย
เป็นอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศน าท่านชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mavlana 
Museum) ก่อตัง้ขึน้ปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษใน
ศาสนาอสิลาม เกดิทีอ่ฟักานสิถาน เดนิทางมายงัเมอืงคอนยา่ เพือ่เขยีนบท
กวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์ห ้
เปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่ง
กนั เดมิทีน่ีเ่ป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิโดยการเดนิหมนุ
เป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ก่อนไปท าการหมนุตอ้งอดอาหาร มกีารเขา้
หอ้งฝึกทรมานรา่งกายเป็นเวลา1,0001คนื กอ่นทีจ่ะไปหมนุได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัวจะลอยขึน้เมือ่หมนุไปชว่งเวลาหนึง่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่1)  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia  ซึ่ง

องค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงที่มี
ลักษณะภูมปิระเทศสวยงามมากใหท้่านชมระบ าหนา้ทอ้ง
ตรุก ี(Belly Dance) เป็นการเตน้ร าทีเ่ชือ่กันว่าเกา่แกสุ่ด
อยา่งหนึง่ มรีากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผูเ้ป็น
แหลง่ทีม่าของพลังชวีติ และมพีธิกีรรมเกีย่วพันกับความอดุม
สมบรูณ์ เอือ้ใหก้ารคลอดลกูเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แต่เดมิจงึ
เป็นการร่ายร าที่เนน้การเคลื่อนไหวของกลา้มเนื้อทอ้งและ
สะโพก ชว่ยใหน้างร ามรีา่งกายแข็งแรง 

 (พรอ้มเสรฟิ Local Drink ไมจ่ ากดั)  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที1่2)  
                 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถ า้ หรอืเทยีบเทา่ 

 กรณีโรงแรมถ ้าจ านวนหอ้งไมเ่พยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีห่ก         นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรงุองัการา     
                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
 
 หมายเหต:ุ ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.

เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่
ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้บอลลูน 1 ทา่น ราคาประมาณ 230  USD ) หรอืถา้หากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหมก่ับ
การน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรปูทรงตา่งๆ ไดเ้ห็นปล่องภเูขาไฟในอกี
มมุมองหนึง่ ใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถJeep 1ทา่น 
ราคาประมาณ 120 USD )  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่4) 
บา่ย น าท่านไปยังนครใตด้นิไคมคัล ึ(Kaymakli Underground City) เกดิ

จากการขุดเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจาก
ขา้ศกึศัตร ูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาว
อาหรับจากทางตะวันออกที่ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพื่อหวัง
ผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตกดว้ยเหตุผล
เดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดน
แถบนีด้ว้ย จากนัน้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น า
ท่านเยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้  (Goreme Open-Air Museum) 
ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของ
ชาวครสิตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อ
สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
โรงงานทอพรม ชมวธิกีารทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่เป็น สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศตรุก ี

 จากนัน้ ชมโรงงานเซรามคิ และโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ของฝากตามอธัยาศัย 
 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุองัการา(Ankara) (ระยะทาง300 ก.ม/ 3ช.ม ) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลาง

คาบสมุทรอานาโตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงาม
ของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 
                 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: SERGAH HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 
 
 
 
 
 
 
 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีเ่จ็ด          กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์  
                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20ช.ม.) 
เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่7) 
บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The  Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์า

รา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอื
วา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัทีน่ี ่นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยัง
เป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทาง
ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา  

 
 
 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ มกัเรยีกกนัวา่ตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมอืงของชาวเมอืงอสิตันบลู ทีม่เีครือ่งเทศอนัลอืชือ่และ นอกจากนัน้ ยงัมอีาหารขึน้ชือ่ และ ของ  ฝากมากมาย เชน่ ถั่วสารพัดชนดิ, น ้าผึง้,ไขป่ลาเวยีร ์, ขนม อรอ่ยๆ แบบ เตอรก์ชิดไีลท ์เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ า              

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่8) จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 

วนัทีแ่ปด         สเุหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย -อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั  - 
                      พระราชวงัทอปกาปี – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                     อาหารเชา้,เทีย่ง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่9) 
น าท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึง่คั่นระหว่าง
มหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสนี ้าเงนิ เป็นสิง่ก่อสรา้งสมัยกรกี เมือ่ 
ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมเีสาส าคัญ 3 ตน้
คอื เสาคอนส  แตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู น าท่าน
ชมสุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสว  ยงาม
แห่งหนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคย
เป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี (ภายในอาจมกีาร
ปรับปรุง ท าใหบ้างชว่งไมส่ามารถชมดา้นในได)้ *กรณุาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลุมไวส้ าหรับรับใช ้

คลมุศรษีะระหวา่งเทีย่วชม สเุหรา่สนี ้าเงนิ* 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จากนัน้ น าท่านชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of 
Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภัณฑฮ์าเยยี
โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์อง
ครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็น
สุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิง่ก่อสรา้งที่
ย ิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง   หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเด่นอยูท่ีย่อดโดมขนาด
มหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ (ปิดเขา้ชมทุกวันจันทร์) 
จากนั้น น าท่านเขา้ชมอ่างเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั 

(Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บ
น ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในนครอสิตันบลู สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 
ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว  140 
เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถว
ถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและ
ชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ่  
 

เทีย่ง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที2่0) 
บา่ย น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึง่ใน

อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจบุนั
พระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้กบ็  
มหาสมบตัอินัล ้าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับ
มรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง
ของสลุตา่นฯลฯ(ปิดเขา้ชมทกุวนัองัคาร)   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืง
อสิตนับลู เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั  

20.10 น.        ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK64   
 

วนัทีเ่กา้            ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.40+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วัน 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีทีส่าย
การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวันเดนิทาง
 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**
กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อน

กบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจาก
เจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทาง
ทีร่ะบเุทา่นัน้ 
 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน ตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่วเพิม่ตามราคาที่
ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 
 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่ับมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมม่ใีนบางประเทศ 
ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  
 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิาร

ใ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ  จึ ง ร บ ก ว น ทุ ก ท่ า น เ ต รี ย ม ค่ า ใ ช ้จ่ า ย ส่ ว น นี้ เ พื่ อ ม อ บ ใ ห ้หั ว ห น ้า ทั ว ร์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขันกฬีา
หรือกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกสี่วนใหญ่จะไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มี
คา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 
 คา่รถตลอดรายการทัวร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ ไมเ่กนิ 
20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ
สายการบนิ หากน า้หนกัเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 ราคาทวัรน์ีร้วมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 70 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุ
บญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับ
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้



 
 
 
 
 
 
 
 

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆ
ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
 


