
 
 
 
 
 
 

 
 

ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู 8 วนั 5 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวฒันธรรม 
เทีย่วอสิตนับลูเมอืงหลวงเกา่แกด่นิแดนแหง่ประวัตศิาสตร ์ชมความงดงามของสเุหรา่และพระราชวัง ชมมัสยดิเกา่แก ่Bursa 
Grand Mosque แห่งเมอืงบูรซ์า เยีย่มชมเมอืงโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ เอฟฟิซุสหรอืเอฟเฟส ทีย่ังคงหลงเหลอืร่องรอยจากอดตี 
ชมความสวยงามทางธรรมชาตอิันน่าทึง่ทีไ่ม่เหมอืนใครทีป่ามุคคาล ่ปราสาทปุยฝ้าย  ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตา
ของผนืดนิทีเ่กดิจากภเูขาไฟระเบดิเมือ่หลายลา้นปีกอ่นทีค่ปัปาโดเกยี เมอืงเกอเรเม 
Option Tour >> ขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีหรอืสัมผัสประสบการณ์น ัง่รถ Jeep Safari ชมววิภูเขา
รปูทรงตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 

บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /
เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10 - 17 ต.ค. 61 36,888  

ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี /(Infant) 

7,500 30  

17 - 24 ต.ค. 61 36,888 7,500 30  



 
 
 
 
 
 

 
 

24 - 31 ต.ค. 61 36,888 คดิ 50% ของคา่ทวัร ์ 7,500 30  

7 – 14 พ.ย. 61 35,888 7,500 30  

21 - 28 พ.ย. 61 35,888 7,500 30  

 
** สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีา่ ** 

 
FLIGHT:  
DEPARTURE: TK065 BKK-IST 21.45-04.00 
RETURN:        TK068 IST-BKK 01.25-15.00 
 
วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 
 
18.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศประต ู10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ 
แอรไ์ลน ์Turkish Airlines เจา้หนา้ที่คอยอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า  

21.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) 
เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish Airlines 
โดยเทีย่วบนิ TK065 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 
วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานอสิตนับลู - ฮปิโปโดม - สเุหรา่สนํีา้เงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – เยเรบาตนั –  
                      พระราชวงัทอปกาปี - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช        อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
04.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิ

ตนับูล ประเทศตุรก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
เมอืงสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็น
เมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอส
ฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ทําใหอ้สิตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมือง
เดียวในโลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวปี  คือ ทวปียุโรป (ฝ่ังThrace ของ
บอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ในอดตีอสิตันบูลเป็น
เมอืงสําคัญของชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป  

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 
 หลังทานอาหารนําทา่นชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุส

สลุต่านอาเหม็ดซึง่คั่นระหว่างมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ 
มัสยิดสีน้ําเงิน เป็นสิ่งก่อสรา้งสมัยกรีก  เมื่อ ค.ศ.203 ใชเ้ป็น
สนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมเีสาสําคัญ 3 ตน้
คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และ
เสารูปงู นํ าท่ านชมสุ เห ร่าสีนํ ้า เง ิน  (Blue Mosque) สถานที่
ศักดิ์สทิธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ไดม้าจาก
กระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถกูสรา้ง
ขึน้บนพื้นทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาห์
เหม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี (ภายในอาจมกีารปรับปรุง ทําใหบ้างชว่งไม่สามารถชมดา้นในได)้ 
จากนั้นชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชือ่ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 
(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 



 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่  หนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ยคุกลาง จุดเดน่อยูท่ีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซน
ไทน์ (ปิดเขา้ชมทุกวันจันทร)์ จากนัน้นําท่านเขา้ชมอา่งเก็บนํา้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน้ําที่มขีนาดใหญ่ที่สดุใน
นครอสิตันบลู สามารถเก็บน้ําไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้ง
ขึน้ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว  140 เมตร ลกึ 8 
เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่ค้ําเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 
ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชม
ความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน้ําขนาดใหญ ่

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที2่) 
บา่ย นําท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึง่ในอดตี

เคย เป็ นที่ ป ระทั บ ของ
สุลต่านแห่งราชวงศ์ออต
โตมัน ปัจจุบันพระราชวัง
ท อ ป ก า ปี ก ล า ย เ ป็ น
พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาติ
ที่ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล้ํา
ค่ าอาทิ  เช่น  เพชร 96 
กะรัต  กริชทองประดั บ
มรกต เครื่องลายคราม
จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านฯลฯ(ปิดเขา้ชมทุกวันอังคาร) จากนั้นนําท่านชม 
พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช  (Dolmabahce Palace) ซึง่ใชเ้วลาก่  อสรา้งถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบ
พระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น้ําหนักถงึ 4.5 ตัน เครื่องแกว้
เจยีระไน และพรมทอผนืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที3่) 
 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 ทีพ่กั: Ramada Encore Bayrampasa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัทีส่าม        อสิตนับลู - เมอืงบรูซ์า - มสัยดิ Grand Mosque – ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า - เมอืงอชิเมยีร ์  
                      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูซ์า (Bursa) (ระยะทาง 154ก.ม./2.30ช.

ม.) นําท่ านชมความงามของม ัสยิด เก่าแก่ Bursa Grand 
Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอยีดออ่น และประณีตของ
งานกระเบือ้งประดับที่มสีสีันลวดรายที่ละเอยีด และซับซอ้นอย่าง
พิสดารทั ้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
อสิลามและรปูเรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมอืงที่
ในอดีตกษัตรยิท์ี่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองนี้
เป็นทีฝั่งศพ และนอกจากนัน้ยังถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนทีส่วยงาม ร่ม
รืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจํานวนมาก จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่ี
สเีขียว Green Bursa สุสานสเีขยีว Green Tomb สุเหร่าสเีขยีว 
หรอื Yesil Mosque สถานที่ศักดิส์ทิธิท์างศาสนา ที่มคีวามสวยงามอกีแห่งหนึ่งของเมืองบูรซ์าถูกสรา้งขึน้
ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชือ่ Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า 
อาคารสเุหรา่มคีวามโดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบือ้งหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวในการตกแตง่ ผนังและเพดาน  ดา้นในก็ถกู
ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งโมเสคสฟ้ีาเขยีวเชน่เดยีวกัน นอกจากนี้ภายในสเุหร่าแห่งนี้ยังมทีีบ่รรจุศพของสลุต่าน
เมหเ์มดที ่1 และครอบครัว สถานทีแ่หง่นีจ้งึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที5่) 



 
 
 
 
 
 

 
 

บา่ย นําท่านช้อปป้ิง ตลาดผ้าไหมเมอืงบูรซ์า Bursa Silk Market 
ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีซึง่อยู่ไม่ไกลจาก
ทะเลมารม์ามากนัก โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม
เป็นหลัก โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็น
พเิศษ อันเนื่องมาจากตุรกเีป็นประเทศที่มีผูนั้บถือศาสนาอสิลาม
มากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ า้คลุมแล ว้ก็ยั งมี เสื้อผ า้
หลากหลายแบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมที่สดใสนี่เองที่ทําให ้
ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระ
นางเจา้ ควีนอลซิาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนดว้ย สมควรแก่
เวลานําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 330 
กโิลเมตร / 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมอืงเกา่แก ่รายลอ้มดว้ยหุบเขา แต่ก็มสีว่นทีต่ดิทะเลอยูบ่า้งเสมอืนเป็นเมอืง
ตากอากาศแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนของยโุรป 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที6่) 
 ทีพ่กั: Armis Hotel Izmir หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัทีส่ ี ่          อซิเมยีร ์- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- ชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งหนงั - เมอืงปามคุคาเล ่–  
                    ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่       อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 

นําท่านสู่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์
ของนครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคาร
สําคัญอกีแห่งคือวหิารแห่งจักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้
ถวายแด่จักรพรรดเิฮเดรียน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกันที่ส ิง่ก่อสรา้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟ
ฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็น
ทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค
นัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse 
of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
สิน้พระชนม์ในบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏิหารยิ์โดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี 
ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับ
เห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี ้
จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดรั้บการบูรณะเป็น
บา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้นของพระแม่มาร ีซึง่พระสันตะปาปา 
โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมี
ก๊อกน้ําสามก๊อกที่เชือ่ว่าเป็นก๊อกน้ําที่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความ
เชือ่ในเรือ่ง สุขภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ําเป็น 
กําแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็น
ความจรงิใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน นํา
ท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลติเสื้อหนงัคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็น
ประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับ
แบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 
 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที8่) 



 
 
 
 
 
 

 
 

บา่ย จากนั้นนําท่านออกเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) คําวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถงึ 
ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน้ําตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน้ําใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 
องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปูน (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ใน
ปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั ้งอยู่ห่าง
ออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับ
ตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศ
เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให ้ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม
ในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย  ปามุคคาล ่เมอืงแห่ง
น้ําพุเกลอืแร่รอ้น นําท่านชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่าง
น้ํา เป็นรปูร่างคลา้ยหอยแครงและน้ําตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น้ํา  แร่ที่
ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์น้ําแรน่ีม้อีณุหภมูปิระมาณ 33-
35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรค
ไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น้ําพรุอ้นสามารถ
รักษาโรคได ้นําท่านชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บําบัดโรค ก่อตัง้โดย
กษัตรยิย์เูมเนสที ่1แหง่แพรก์ามมุ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่)  
 ทีพ่กั: Ninova Thermal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัทีห่า้          ปามคุคาเล ่- เมอืงคอนยา่ - คปัปาโดเกยี  - คาราวานสไลน ์– นครใตด้นิชาดคั - ชมระบําหนา้ทอ้ง  
                     (Belly dance)         อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

 นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (402 ก.ม./ 5 ช.ม.) เป็นเมอืง
ทีน่ยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร
เซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตุรก ีหรือที่ยุคนั้น
เรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูน้ํ่าของประเทศ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่1) 
บา่ย  นําท่านเดินทางสู่  เมืองคปัปาโดเกีย  Cappadocia (ระยะทาง 236 

กโิลเมตร ใชเ้วลาน่ังรถประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศ
ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก ระหวา่งทาง
แวะถ่ายรูป คาราวานสไลน  ์ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮาน ี
(Sultan  Han Caravanserai) ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดย
สุลต่านอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดว้ยหนิอ่อนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน้ํา และ
หอ้งนอน นําท่านชม นครใต้ดนิชาดคั Underground City of Chadak  



 
 
 
 
 
 

 
 

เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลงไป เพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุก
อยา่งทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 
 ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ 
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม 
 ทีพ่กั: Avrasya Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัทีห่ก          เมอืงเกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – คปัปาโดเกยี – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามคิ –   
                                    Jewellery Shop - กรงุองัการา      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
 หมายเหต:ุ สําหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของ

เมืองคัปปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชม
ความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก 
ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าขึน้
บอลลนู 1ทา่น ราคาประมาณ 220 USD ) 

 หรือถา้หากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ 
Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาที่
เป็นรูปทรงต่างๆ ไดเ้ห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ให ้
ทา่นไดแ้วะถา่ยภาพเก็บความประทับใจกบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม  

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่รถJeep 1ทา่น ราคาประมาณ 120 USD ) 
 
 นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) นําทา่นเยีย่ม

ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่
เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิ
ของชาวครสิต์ที่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็น
จํานวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกราน
จากชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่4) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูค่ปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรย ์ซึง่เกดิจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมือ่วันเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา 
กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่
ว่า ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า และไดรั้บการแต่งตัง้จาก   องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี เขา้ชมบา้นชน
พื้ น เ มื อ ง  Local Cave House ข อ ง ช า ว พื้ น เมื อ ง 
Cappadocia พรอ้มดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของ
ชาวเมอืงตุรก ีเมือ่มผีูม้าเยีย่มเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น 
Welcome drink เพื่อแสดงถึงน้ําใจและมิตรภาพระหว่าง
เพือ่นใหม ่จากนัน้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ี
ผูค้นอาศัยอยู่จรงิๆ นําทา่นเดนิทางชม โรงงานทอพรม 
(Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery)และรา้นจิวเวอร์รี ่
Jewellery อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ
ไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ กรุงองัการา  
Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ
กลางคาบสมทุรอานาโตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองรองจากอสิตันบลู ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

คํา่                   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่5)  



 
 
 
 
 
 

 
 

 ทีพ่กั: Turist Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีเ่จ็ด           องัการา – กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – Candy Shop - ตลาดสไปซ ์–  
                       ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 
   เดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20ช.ม.) 
 
เทีย่ง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่7) 
 
บา่ย  จากนั้นนําท่าน ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่

เชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of 
Marmara)  ค ว า ม ย า ว ทั ้ ง สิ้ น  
ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง
ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร 
ถอืว่าสดุขอบของทวปียุโรปและสุด
ขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่นี ่
นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่อง
แ ค บ บ อ ส ฟ อ รั ส ยั ง เ ป็ น จุ ด
ยุท ธศาสต ร์ที่ สํ าคัญ ยิ่ง ในการ
ป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะ
ล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตล์
ยโุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิง Candy 
Shop และ ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝาก
ไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชื0่.อของตุรก ีอยา่ง 
แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  (มือ้ที1่8) 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

 
วนัทีแ่ปด           ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 
 
01.25 น.          ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK068 
 
15.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วัน 



 
 
 
 
 
 

 
 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีที่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้
รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้
แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 
 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวัน
เดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 
 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน ตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่วเพิม่ตาม
ราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 
 
 ลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ (พักเดี่ยว) ขึน้อยู่กับมาตรฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบาง
ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  
 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสํิาหรับนักท่องเที่ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนิน้ําใจกับผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน
กฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกสี่วนใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มี
คา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 
 คา่รถตลอดรายการทัวร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทีย่ว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES กาํหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ ไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิ หากนํา้หนกัเกนิทา่นจะตอ้งชําระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  
 คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 
 คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 
 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 
 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4.  สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 



 
 
 
 
 
 

 
 

15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 


