
 
 

รหัสโปรแกรม : 22281 (กรรบรแ่ีรรหัสโปรแกรมงรกโรัหรง้จสาณุรม)  

 

ตรุก ี8 วนั 5 คนื 
อสิตนับลู ปามคุคาเล ่คปัปาโดเกยี  

 ซุปตาร ์พาเทีย่ว ตรุก ีไมม่กีกั 
ก าหนดการเดนิทาง ปีใหม ่2565 

 

 
 



โดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิตรงโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์สมัผสัประสบการณ์แปลกใหมท่ีป่ระเทศสองทวปี 

ดนิแดนแหง่อาณาจกัรออตโตมนัอนัย ิง่ใหญช่มสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ยคุกลาง สมัผสัความยิง่ใหญข่องสเุหรา่สนี า้เงนิ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปยุฝ้ายทีป่ามคุคาเล ่ 

นครใตด้นิชาดคั ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ชอ้ปป้ิงกนัใหจ้ใุจทีต่ลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 2 ขวด 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย รวมเป็น 70 USD 

ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

 

20.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

(TK)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

23.30 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK59 (บนิตรง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  เมอืงอสิตนับลู-เมอืงบรูซ์า-Grand Mosque-Green Tomb-ตลาดผา้ไหม-เมอืงคซูาดาซ ึ

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(เวลาตรุกชีา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง)  

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู ่นครอสิ

ตนับูลเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ดและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีส่ดุในตุรก ีเป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่ว่า คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ใน

ประวัตศิาสตร์ เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรียก

แตกตา่งกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้  

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบูรซ์่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงบูรซ์าเป็นเมอืงแห่งรสีอรท์
และสก ีและเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของอาณาจักรออตโตมานบนอนาโตเลยี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปอยูท่ีฝ่ั่ง
ยโุรปและยา้ยไปอยูท่ี ่อสิตันบลู ในทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นชมความงามของ มสัยดิเกา่แกข่อง เมอืงบรูซ์า่ 
Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอยีดออ่น และประณีตของงานกระเบือ้งประดับทีม่ี
สสีันลวดรายที่ละเอียด และซับซอ้นอย่างพสิดารทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ
ศาสนาอสิลาม และรูปเรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตรยิ์ที่เคย
ปกครองอาณาจักรออตโตมัน ไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นที่ฝังศพและนอกจากนัน้ยังถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที่
สวยงาม รม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจ านวนมาก จนไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่สีเีขยีว(Green Bursa) 
จากนัน้น าทา่นชม สสุานสเีขยีว(Green Tomb) หรอื Yesil Mosque สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ที่
มคีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของเมอืงเบอรซ์า ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนกิชือ่ 
Haci Ivaz Pasa 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

29 ธนัวาคม 2564 – 05 มกราคม 2565 42,888- 42,888- 6,900.- 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 น าออกเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงคซูาดาซ ึKusadasi ทีแ่ปลวา่ เกาะนก ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตรุกตีดิกบัชายฝ่ังทะเลอเีจยีนเป็นทา่เรอืทีส่ าคญั เรอืทีล่อ่งทะเลอเีจยีนจะจอดเรยีงรายกนัอยูท่ี่

เมอืงคซูาดาซ ึ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของขึน้ชือ่ของ

ประเทศตรุก ีเชน่ ขนมเตอกสิดไีลท ์น า้มนัมะกอก และ ชาแอปเป้ิล 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั โรงแรม  Kusadasi Ada Class Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

    
 

 

  

 

 

วนัทีส่าม   คซุาดาซ-ึเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-ศนูยผ์ลติเครือ่งหนงั-บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงปามคุคาเล-่นคร

โบราณเฮยีราโพลสิ-ปราสาทปยุฝ้ายCotton Castle 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  

น าออกเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงคซูาดาซ ึKusadasi ทีแ่ปลว่า เกาะนก ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตรุกตีดิกบัชายฝ่ังทะเลอเีจยีนเป็นทา่เรอืทีส่ าคัญ เรอืทีล่อ่งทะเลอเีจยีนจะจอดเรยีงรายกนัอยูท่ี่

เมอืงคซูาดาซ ึแหง่นีเ้พือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดข้ึน้ฝ่ังไปเทีย่ว เมอืงเอฟฟิซสุ Ephesus จากนัน้น าท่านชม 

เมอืงโบราณเอฟฟิซุส(City of Ephesus) ชมสญัลักษณ์ของเมอืงเอฟฟิซสุ เชน่ หอ้งอาบน า้แบบ

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่ น าท่านชม วหิาร

แหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน(Temple of Hadrian) ซึง่เป็นจักรพรรดเิอเดรยีนทีย่ ิง่ใหญ่อกีองคห์นึง่

ของโรมัน ชม ภาพแกะสลกันางเมดซู่า หวัเป็นงู ชม หอสมุดเซลซุส Library of Celsus เป็น

อาคารสองชัน้ ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออกเพือ่รับแสงสวา่งยามเชา้ หอ้งสมดุนีส้รา้งขึน้ในราว

ปี ค.ศ. 114 โดย ทเิบเรยีส จูเลยีส อกลีา Julius Aquila เพือ่อุทศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่าน 

ดา้นหนา้มรีูปปั้นของเทพ ี4 องค ์ไดแ้ก ่Sophia (wisdom-ปัญญา), Arete (virtue-ความด)ี, Ennoia 

(thought-ความคดิ), Episteme (knowledge-ความรู)้ ชม โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดย

การสกัดไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 25,000 คน และน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ศนูยผ์ลติเสือ้

หนงั ซึง่ผลิตเสื้อหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บา้นพระแมม่าร ี(The Virgin Mary’s House) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นที่

สดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี ้ถูกคน้พบอยา่งปฏหิารยโ์ดยแมช่ตีาบอด

ชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ(Anna Catherine Emmerich) ค.ศ. 1774-1824  

บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง 

สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่า หากตอ้งการ

ใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 



หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ช ัว่โมง) ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีปามคุ
คาเล ่เป็นภาษาตรุก ีหมายถงึ ปราสาทปยุฝ้าย ตัง้ชือ่ตามลกัษณะภมูศิาสตร ์ซึง่เกดิจากปรากฏการณ์
ทีต่ะกอนของหนิปนูท าปฏกิริยิากบัอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอง่ และมธีารน ้าแรใ่ตด้นิไหลเออ่ลน้
ผดุขึน้มาบนพืน้ผวิ รวมเป็นแอง่น ้าหนิปนูทีล่ดหลั่นกนั กวา้ง 300 เมตร ยาวกวา่ 3 กโิลเมตร กอ่นไหล
ลงจากผาสงู 100 เมตร จากระดับน ้าทะเล  
น าทา่นชมนครโบราณเฮยีราโพลสิ(Hierapolis) “เฮยีราโพลสิ” หมายความวา่ เมอืงแหง่ความ
ศักดิส์ทิธิ ์เมอืงนีส้นันษิฐานกนัวา่มอีายกุวา่ 2,200 ปี ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตป่ระมาณ 133 ปีกอ่นครสิตกาล 
ในสมยักษัตรยิย์เูมเนสที ่2 แหง่อาณาจักรเพอรก์ามอน ทีน่ีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาของปามคุคาเลม่พีืน้ทีย่าว 
2,700 เมตร กวา้ง 600 เมตร สงู 160เมตร  บรเิวณทางเขา้จะพบกบัหลมุศพจ านวนมาก พืน้ทีต่รงนี้
เรยีกวา่ เนโครโพลสิ (Necropolis) เป็นหลมุศพของผูม้อีทิธพิลในสมยัโบราณ เมือ่เขา้ไปภายในจะ
มซีากโบราณของสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ เชน่ 

 สระน า้โบราณ มนี ้าใสสฟ้ีาอมเขยีวจนสามารถมองเห็นซากโบราณทีจ่มอยูใ่ตน้ ้า 
 โรงละครขนาดใหญจ่คุนไดป้ระมาณ 12,000 คน สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่2ในอดตีใชเ้ป็น

สถานทีจั่ดแขง่ขนัและจัดงานเทศกาลส าคัญตา่งๆ 

 พพิธิภณัฑเ์ฮยีราโพลสิ (Hierapolis Mesuem) อาคารทีใ่ชเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั 
เคยเป็นโรงอาบน ้ากลางแจง้ซึง่เป็นโรงอาบน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง ถกูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑม์า
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1984 ภายในพพิธิภณัฑน์อกจากจะมผีลงานของเฮยีราโพลสิแลว้ยงัมผีลงานจาก
ทีอ่ืน่ๆอกี ไมว่า่จะเป็น เลาดเิซยี(Laodiceia) ,โคลอสเซ(่Colossae),ทรโิพลสิ(Tripolis),อทั
ทดูา้(Attuda) และเมอืงอืน่อกีมากมาย  

 จากนัน้น าทา่นชม ปราสาทปยุฝ้ายCotton Castle โดยลักษณะทีโ่ดดเดน่ เป็นเนนิเขาสขีาวโพลน 
เนือ่งจากทีส่ว่นใหญเ่ต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซีย่ม เกดิจากน ้าพรุอ้นทีน่ าแคลเซีย่มคารบ์อเนต
มาตกตะกอน กอ่ใหเ้กดิทศันยีภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของ 
แคลเซีย่มท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวกบัหมิะไหลหลัน่เป็นทางน ้ายาว ทีม่คีวามสวยงามมาก ๆ 
 
 
 
  

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  โรงแรม Lycus River Thermal Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงปามคุคาเล-่เมอืงคอนยา่-เมอืงคปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน-์โรงงานทอพรม-โรงงาน

เซรามคิ-โรงงานเครือ่งประดบั - ระบ าหนา้ทอ้ง 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทางประมาณ 387 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีน่ยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีและทีน่ี่เคย
เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรก ีหรอืทีย่คุนัน้
เรยีก อนาโตเลยี จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา(Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที่
นักบวชในศาสนาอสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิก่อตัง้โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนา
อสิลาม สว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์มฟลาเป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รมู ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 155 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทาง 2 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะชม คาราวานสไลน ์(Caravanserai) ทีพ่ักกองคาราวานในอดตี
ของสลุต่านฮานี(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสลุต่านฮานี สรา้งโดยสลุต่านอาเลดดนิ 
เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วน
บรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคัปปาโดเกยี  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  โรงแรม Burcu Kaya S class ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้  เมอืงคปัปาโดเกยี-นครใตด้นิชาดคั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม-่ปราสาทหนิยชูซิาร-์ชมโชว

ระบ าหนา้ทอ้ง(พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 **ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยีจะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.โดยประมาณ (ท ัง้นีเ้วลานดัหมายขึน้อยูก่บัแตล่ะฤดกูาล) ชมความงดงาม
ของเมอืงคปัปาโดเกยีในชว่งเชา้ พรอ้มบรรยากาศพระอาทติยข์ ึน้ ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ
1ช ัว่โมง(คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาประมาณ 245Us ตอ่1ทา่น)** 
หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านชม เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนที่มีภูม ิ
ประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม
เป็นเวลาหลายลา้นปี เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ แปลก
ตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดรั้บการแต่งตัง้จาก 
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี 
น าท่านชม นครใตด้นิชาดคั(Underground City of Chadak) เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลง
ไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอยา่งทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน 
หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิี
การผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม

อธัยาศัย หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนัน้ทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่(Goreme 
Open Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาว

ครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการ
รกุรานของชนเผา่ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์ปัจจบุนั องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้แหง่นีใ้หเ้ป็นมรดกโลก จากนัน้น าแวะชม ปราสาทหนิยชูซิาร ์(Uchisar 
Castle) เป็นหนิขนาดใหญท่ีก่อ่ตัวขึน้และสงูตระหงา่นเหนอืภมูปิระเทศรอบดา้น มลีักษณะคลา้ยกบั

รวงผึง้ทีเ่ต็มไปดว้ยรขูนาดเล็กและมดื ประวัตอินัน่าสนใจและทวิทศันต์ระการตาของปราสาทแหง่นีค้อื
สิง่ทีด่งึดดูใหผู้ค้นผูม้าเยอืนทีน่ีอ่ยูต่ลอด ปราสาทหนิธรรมชาตแิหง่นีถ้กูเรยีกวา่ปราสาทรวงผึง้
เนือ่งจากมลีกัษณะเป็นรเูล็กๆ หลายรอ้ยรเูหมอืนรวงผึง้ทีเ่จาะเป็นหอ้งในหนิเนือ้ออ่น การเทีย่วชม
ปราสาทแหง่นีนั้กทอ่งเทีย่วจะตอ้งเดนิผา่นอโุมงคเ์ล็กๆ และขัน้บนัไดกวา่ 120 ขัน้ทีเ่ชือ่มตอ่หอ้งตา่งๆ 
เขา้ดว้ยกนัคลา้ยเขาวงกต 

  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหาร  

 หลังรับประทานอาหารเย็น น าทา่นชมการแสดง“ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly dance) และการแสดง

พืน้เมอืงตา่งๆของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ พรอ้มจบิไวนท์อ้งถิน่ แบบไมจ่ ากดั 

ทีพ่กั โรงแรม Burcu Kaya S class ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่ก      เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงองัการา-ทะเลสาบเกลอื- สสุานมสุตาฟา เคมาล อะตาเตริก์ –  

 เมอืงอสิตนับลู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่(ANKARA) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุร

อานาโตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากอสิตันบลู (ระยะทาง300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม.) ระหวา่งทางแวะชม ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่

เป็นอนัดับสองของประเทศตรุก ีชว่งเวลาหนา้รอ้น น ้าจะระเหยเหลอืแตเ่กลอืเป็นแผน่หนาหลายสบิ

เซนตเิมตร นอกจากนัน้สถานทีน่ีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าหนัง Star Wars อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

จากนัน้น าทา่นชม สสุานมสุตาฟา เคมาล อะตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) ถกูออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ Emin Onat โดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งฮติไทตแ์ละอนาโตเลยีโบราณ 

ภายในมโีลงศพ (แตไ่มไ่ดบ้รรจศุพไว)้ ของ “มสุตาฟา เคมาล อตาเตริก์” ประธานาธบิดคีนแรกและ

รัฐบรุษุ รวมทัง้เป็นบคุคลอนัเป็นทีเ่คารพรักอยา่งสงูสดุของชาวตรุก ีสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นถานทีส่ าคัญ

ทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่ทางรัฐบาลไดก้ าหนดใหแ้ขกทางการทตูทกุคนตอ้งมาเคารพสสุานและลงชือ่เยีย่ม

คารวะในสมดุอนุสรณ์เป็นการใหเ้กยีรตดิว้ย นอกจากนัน้สถานทีแ่หง่นีย้งัเป็นถานทีท่ีข่ ึน้ชือ่วา่ The 

Must to See ของนครองัการา เนือ่งจากเป็นสถาปัตยกรรมตรุกสีมยัใหม ่และเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคญั

อยา่งยิง่ส าหรับการเฉลมิฉลองและการเกดิสาธารณรัฐอกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ เมอืงอสิตันบล ูใหท้กุทา่นพักผอ่นกนัตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

*** หมายเหต ุ*** ในวนันีจ้ะมเีจา้หนา้ทีม่าท าการตรวจ RT-PCR ใหก้บัทกุทา่นเพือ่ออกเอกสารใชใ้นการ
เช็คอนิขากลบัสูป่ระเทศไทย คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์คา่ใชจ่า่ย
ประมาณทา่นละ 35 USD 

   
 

 

 

 

 
 
 

วนัทีเ่จ็ด  เมอืงอสิตนับลู- สเุหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดรม- สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-  ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอส

ฟอรสั-ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – สนามบนิกรงอุสิตนับลู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะใชก้ระเบือ้งสี

น ้าเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไม ้เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่

อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ 

เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ ชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบ

ลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้กย็งัสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนัน้น าทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia สถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นีเ้ป็นโบสถ์

ทางศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลักอยา่งวจิติร 

ค าแนะน าในการเขา้ชมสเุหรา่ จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรูปและเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรั่ดรปู 

 จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 และ
เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวังทอปกาปิ ซึง่หอ้งทีโ่ดง่ดังคอืหอ้ง
ทอ้งพระคลังอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตั ิและวตัถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปิ ดา้มประดับมรกตใหญ ่
3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทส์ าคญั 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 น าท่าน ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับ

ทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่500เมตร 
จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกันทีน่ี่นอกจากความ
สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย 
ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือ
บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซ ึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

 จากนัน้น าท่านสุ ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่
ของตรุก ีอยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ  

01.55 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINE 
เทีย่วบนิที ่TK68 (บนิตรง) 

15.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 70 USD** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 10,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารตอนเช็คอนิกับสายการบนิเพื่อเดนิทางกลับประเทศไทย 

คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 35 USD 

× คา่ใชจ้า่ยในการกกัตัวในโรงแรมหลังจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย 

× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 70 USD/ทา่น/ทรปิ) ในสว่นคา่ทปิ

หวัหนา้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจการบรกิารทีท่า่นไดร้บั 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่น

วันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ:  

 ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนื
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 



 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจริงทั ้งหมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15
ทา่น *ในกรณีมกีารตดักรุป๊ไมเ่ต็มกรุป๊ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ* 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่ง ๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่ง ๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของจอรเ์จยี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศจอร์เจีย สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า
ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส ิน้  

17. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้   ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

จอรเ์จยีโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและจอรเ์จยี 

ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ย

ตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใด ๆไดท้ ัง้ส ิน้** 



 


