
รหสัโปรแกรม : 18293 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

8 วนั 6 คนื  

 
ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 8 วนั 6 คนื 

พเิศษ !! พกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1คนื /ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง  

แถมฟร!ี!พวงกญุแจตรุก ี+ชาแอปเป้ิล   

เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม ชม เมอืงอสิ

ตนับลู สุเหรา่สนี า้เงนิ สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย เพลดิเพลนิไปกับดนิแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกยี ใหท้่านชมดนิแดนอันน่า

อศัจรรยป์ามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย 

ไปยงับา้นของพระแมม่ารทีีเ่ชือ่วา่เป็นบา้นทีพ่ระแมม่ารเีคยอาศัยอยู ่พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสไปซ ์และลอ่งเรอื

บอสฟอรสั ชมความงดงามของแผ่นดนิ 2 ทวปี พกัโรงแรม 4 ดาวของตรุก ีพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื อาหารเต็มอิม่ 18 

มือ้!! 

Option Tour >> ข ึน้บอลลูน ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีหรอืสัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถ Jeep Safari ชมววิภเูขา

รปูทรงตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

 

 

 

 



บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines 

 

 FLIGHT 
Departure  : TK59  BKK-IST  09.00 – 15.25  
Return  :      TK64  IST-BKK  20.15 – 09.50+1 

วนัแรก            ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานอสิตนับลู                                     
                                                                                                                                            อาหารเย็น 
05.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศประตู 10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์
Turkish Airlines เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋า  

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัเดนิทาง รายละเอยีดไฟทบ์นิ 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบั
ผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่ว
เพิม่  

ทีน่ ัง่ 

15 – 22 เมษายน 63 
TK59 15APR BKK-IST 09.00-15.25 
TK64 21APR IST-BKK 20.15-09.50 29,888 

ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี 

(Infant)คดิ 50% 

ของคา่ทวัร ์

7,500 31 

22 – 29 เมษายน 63 
TK59 22APR BKK-IST 09.00-15.25 
TK64 28APR IST-BKK 20.15-09.50 29,888 7,500 31 

13 – 20 พฤษภาคม 63 
TK59 13MAY BKK-IST 09.00-15.25 
TK64 19MAY IST-BKK 20.15-09.50 29,888 7,500 31 

23 – 30 พฤษภาคม 63 
TK59 23MAY BKK-IST 09.00-15.25 
TK64 29MAY IST-BKK 20.15-09.50 29,888 7,500 31 

27 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 63 
TK59 27MAY BKK-IST 09.00-15.25 
TK64 2JUN IST-BKK 20.15-09.50 29,888 7,500 31 

12 – 19 สงิหาคม 63 
TK59 12AUG BKK-IST 09.00-15.25 
TK64 18AUG IST-BKK 20.15-09.50 31,888 7,500 31 

http://bit.ly/2NMk5YE


09.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีสายการบนิ Turkish 

Airlines โดยเทีย่วบนิ TK59 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

                                           

 

 

 

 

                                               

15.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) เมอืงส าคัญอนัดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็น
เมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็น
เมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ังThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี 
(ฝ่ังอนาโตเลยี) ในอดตีอสิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ส่งผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรยีก
แตกตา่งกนัออกไป  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร (มือ้ที1่) อาหารพืน้เมอืง 
                  จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL 4 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีส่อง       เมอืงชานคัคาเล – เมอืงทรอย – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย  

                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่) 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) (ระยะทาง 305 ก.ม /ใชเ้วลา 4.30 ช.ม ) ซึง่เป็นศูนยก์ลาง
การคา้ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยโุรป นับตังแต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที่2 ไดส้รา้งป้อม
ปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452 เมอืงชานัคคาเลในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่
ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลสเ์พือ่บบีใหตุ้รกถีอนตัวออกจากสงครามโลกโดย
เป็นสาเหตทุ าใหก้รงุทรอยแตก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยูใ่นเมอืงชานัค

คาเล ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแหง่หนึง่ บรเิวณกรงุทรอย มี
การจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอยและเรื่องราวการคน้พบโดยนัก
โบราณคดพีรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 
ชัน้ซากเมืองเก่าก าแพง ประตูและมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอยซึง่
เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นศกึของนักรบ โบราณโดย
เป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้
ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Hollywood Troy)  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที4่)  
                   จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

  ทีพ่กั: GRAND MILANO HOTEL  4 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
 
 
 
 
 

 

บนิตรงสู ่ 

อสิตนับลู 

โดยสายการบนิ 

5 ดาว ระดบัโลก 

บรกิารอาหาร 

ไป-กลบั 

บนเครือ่ง 

กระเป๋าเดนิทาง 

20 KG. 

ถอืขึน้เครือ่ง 7 KG. 



วนัทีส่าม      เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary  

                   เมอืงปามคุคาเล ่                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                      

 เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ระยะทาง 230 ก.ม /ใชเ้วลา 3 ช.ม ) เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้า
ตัง้แต่ก่อนครสิตกาล หลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน 
มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีร์แห่งสุลต่าน
อาหเ์หม็ดที ่1 และสสุต่านออสมันที ่2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชิ

และโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพั่กส าหรับกองคาราวาน 
เพือ่ใหคู้ซาดาสเึป็นเมอืงท่าทีเ่หมาะในการท าการคา้ระหว่าง
ยุโรปและแอฟริกาใต ้และ คูซาดาสึเพิ่งเป็นที่นิยมของ
นักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ.1980 จากนัน้ น าท่านสู ่เมอืงโบราณ
เอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของนคร
เอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus และ
อาคารส าคัญอกีแห่งคอืวหิารแห่งจักรพรรดเิฮเดรยีน Temple 
of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่น

ของวหิารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ย
กันที่ส ิง่ก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรง
ละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาให ้
เป็นที่น่ัง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 
ของประชากรในยุคนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ จากนัน้ น าท่าน
เดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่
กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์น
บา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine 
Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่ว ้
ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอ
เสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี 
ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซ ึง่พระ
สนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้า
ทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่
มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน จากนัน้ 
น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติ
เสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม
อธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที6่)  
บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล(่Pamukkale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใชเ้วลา 2.40 ช.ม ) ค าว่า “ปามคุคา

เล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตก
หนิปูนสขีาวที่เกดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิที่มอีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปูน (แคลเซีย่ม
ออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึจนท าให ้ปามคุคาเล่ ไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที7่)  
                    จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั: TRIPOLIS HOTEL 4 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
 
 
 
 



วนัทีส่ ี ่     ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี 

                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 
  น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล ่เมอืงแห่งน ้าพุ

เกลือแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง
ของอา่งน ้า เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้
มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ที่
ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม 
เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้
อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต 
ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้
น าท่านชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ใน
อดตีเป็นสถานทีบ่ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1
แหง่แพรก์ามมุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที9่)  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia)  

ซึง่องค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก 
เมอืงทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก ระหวา่งทางแวะ
ถ่ายรูป  คาราวานสไลน์  เมืองคอนย่า  (Konya) 
(ระยะทาง 485 ก.ม /ใชเ้วลา 6 ช.ม )  ที่พักกอง
คาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ตัง้อยูท่ีห่มู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดย
สลุตา่นอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 ประตูท า
ดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า 
สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน เดนิทาง



ตอ่สูเ่มอืง เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใชเ้วลา 1.40 ช.ม ) 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที1่0)  

ทา่นชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี(Belly Dance) เป็นการเตน้ร าทีเ่ชือ่กนัวา่เกา่แกส่ดุอยา่งหนึง่ มรีากสบืสาวไดถ้งึ 
6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน สมัพันธก์บัวัฒนธรรมบชูาพระแมผู่เ้ป็นแหลง่ทีม่าของพลังชวีติ และมี
พธิกีรรมเกีย่วพันกบัความอดุมสมบรูณ์ เอือ้ใหก้ารคลอดลกูเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แตเ่ดมิจงึเป็นการรา่ยร าทีเ่นน้การ
เคลือ่นไหวของกลา้มเนือ้ทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างร ามรีา่งกายแข็งแรง(พรอ้มเสริฟ์ Local Drink ไมจ่ ากดั) 

                 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: GOREME KAYA HOTEL CAPPADOCIA  โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเทา่ 

 เนือ่งดว้ยโรงแรมสไตลถ์ ้าจะอยูบ่นเนนิสงูบนภเูขาและแตล่ะชัน้ไมม่ลีฟิต ์ตอ้งยกกระเป๋าขึน้บนัได ดว้ยสภาพพืน้ทีไ่ม่
เหมาะกบัการลากกระเป๋าใบใหญ ่จงึแนะน าใหท้กุทา่น แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1คนืและชดุส าหรับ
วันรุง่ขึน้กระเป๋าใบใหญส่ามารถฝากไวบ้นรถทัวรไ์ด ้ 

 *แตร่บกวนส ารวจสิง่ของมคีา่ในกระเป๋าทีอ่ยูบ่นรถ  ถา้เกดิของสญูหายทางทัวรจ์ะไมส่ามารถรับผดิชอบสิง่ของของ
ลกูคา้ใดๆทัง้สิน้* 

 กรณีโรงแรมสไตลถ์ า้จ านวนหอ้งไมเ่พยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรบัไปพกัโรงแรม 5 ดาวแทน 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
 

วนัทีห่า้         เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – นครใตด้นิชาดคั – กรงุองัการา     
                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1) 
 



 หมายเหต:ุ ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัป
ปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความงดงามของ
เมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูน
ประมาณ 1 ชั่วโมง (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่ขึน้บอลลูน 1 ท่าน ราคา
ประมาณ 250  USD ) หรอืถา้หากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่
กบัการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอก
เขาทีเ่ป็นรูปทรงต่างๆ ไดเ้ห็นปล่องภเูขาไฟในอกีมุมมองหนึง่ ใหท้่าน
ไดแ้วะถา่ยภาพเก็บความประทับใจกบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม (คา่ทวัรไ์ม่
รวมคา่รถ Jeep 1 ทา่น ราคาประมาณ 120 USD ) น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่าน
เยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 
ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการ
ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต์ จากนัน้ น าท่านเดนิทางชมเมอืงคัปปาโดเกยีมี
นครใตด้นิอยูม่ากถงึ 15 แหง่ แตท่ีเ่ราจะพามาชมนีเ้ป็นนครใตด้นิทีอ่ยูใ่จกลางหมูบ่า้น พืน้ทีโ่ดยรอบยงัเป็นชมุชนทีม่ี
ผูค้นอาศัยอยูใ่นปัจจบุนั  

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่2) 
บา่ย  น าท่านชม นครใตด้นิชาดคั (Çardak Underground City) เป็นการเจาะเขา้ไปในภูเขาหนิลาวา ท าเป็นชอ่งๆ 

คลา้ยถ ้ามากกวา่ แตก่็แน่นอนมสีว่นทีข่ดุเจาะลกึลง
ไปใตด้นิดว้ย ภายในเป็นที่อยู่อาศัย แบ่งเป็นหอ้ง
ต่างๆ มีครบพรอ้มสรรพทั ้งหอ้งนอน หอ้งครัว 
หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร โบสถ ์ฯลฯ ต่อถงึกันดว้ย
อโุมงคท์างเดนิแคบๆ นครใตด้นิเหลา่นีส้รา้งขึน้เพือ่
เป็นที่หลบภัยในยามสงคราม ใชอ้ยู่อาศัยกันเป็น
เดอืนๆ มทีางหนีฉุกเฉิน และระบบระบายอากาศที่
ยอดเยีย่ม ขนาดเราเขา้ไปเป็นกรุ๊ป 20 กว่าคนก็ยัง
รูส้กึสบายๆ หายใจไดโ้ล่ง นับเป็นสิง่มหัศจรรย์ที่
สรา้งจากฝีมอืมนุษยใ์นยุคอดตี จากนัน้ น าท่านชม 
โรงงานทอพรม (Carpet)  โรงงานเซรามิค 
(Pottery)และรา้นจิวเวอร์รี่ Jewellery อิสระกบั
การเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตาม
อธัยาศยั จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ กรุงองัการา
(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใชเ้วลา 3.30 ช.ม ) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี 
เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบลู ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื 
(LAKE TUZ) 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่3) 
                 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: KAHYA HOTEL 4 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก         กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์  

                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่4) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใชเ้วลา 5 ช.ม )  
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่5) 
บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The  Black Sea) เขา้กบัทะเลมาร์

มารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร 
ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชยีมา พบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอส
ฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่
สวยงามตระการตา  



 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ มกัเรยีกกนัวา่ตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมอืงของ
ตรุก ีทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชา หรอื กาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้
อนัขึน้ชือ่ของตรุก ีเป็นตน้ 

 
 
ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่6)  
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

  ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL 4  ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัทีเ่จ็ด         สเุหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - พระราชวงัทอปกาปี   
                     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่7) 
 

น าท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึง่คั่นระหว่างมหาวิหารโซเฟีย Hagia 
Sophia และ มัสยดิสนี ้าเงนิ เป็นสิง่กอ่สรา้งสมัยกรกี เมือ่ ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot 
Racing)ทีน่ี่จะมเีสาส าคัญ 3 ตน้คอื เสาคอนส  แตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู 
จากนัน้ น าท่านชม สุเหรา่สนี า้เงนิ(Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ ชือ่นี้
ไดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสนี ้าเงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่ซ ึง่เคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี (ภายในอาจมกีารปรับปรุง ท า
ใหบ้างชว่งไม่สามารถชมดา้นในได)้ *กรุณาแต่ง
กายสุภาพ และสุภาพสตรีใหเ้ตรียมผา้คลุมไว ้
ส าหรับรับใชค้ลมุศรษีะระหวา่งเทีย่วชม สเุหรา่สี

น ้าเงนิ* จากนั้น น าท่านชม สุเหร่าเซนต์
โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่
ในปัจจบุัน พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya 
Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 
นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า 
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่
ย ิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอด
โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่ง

ที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ (ปิดเขา้ชมทุกวัน
จันทร)์  

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
(มือ้ที1่8) 
บา่ย น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึง่

ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน 
ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บ  มหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 



กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของสลุต่านฯลฯ(ปิดเขา้ชม
ทกุวนัองัคาร)   

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั  
20.15 น.        ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK64 
 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 
09.50+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

 
 

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

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

 กรณุาอยา่เก็บสิง่ของมคีา่ไวใ้นกระเป๋าเดนิทาง หรอื กระเป๋าแฮนแบก๊ เพราะหากสญูหายหรอืถกูโจรกรรม 

ทางบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทกุกรณี 
 
 
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 30 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 
 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 
จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพัก
ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 
 
 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

 

หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น



เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิาร

ในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 





 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4-5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 -3ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขนั
กฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีหอ้ง 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) 
 
 



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 และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ 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. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-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 สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหวา่งการ
เดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆ
ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 



 


