
 

TK93 WoW Turkey ทวัรต์รุก ีอสิตนับูล ทรอย 8วนั5คนื  

 

WoW! Turkey ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย 8
วนั5คนื 

เยอืนเมอืงอสิตนับลู เมอืงส าคญัอนัดบั1ของตรุก ี ชานคัคาเล ่ชมมา้ไมเ้มอืง
ทรอย เมอืงคซูาดาซ ีเมอืงรมิทะเลทีส่วยงาม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เยีย่มชม
บา้นพระแมม่าร ีปามคุคาเลช่มปราสาทปยุฝ้าย ชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 
เยอืนเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมทีเ่มอืงคปัปาโดเกยี เกอเรเม ่
นครใตด้นิไคมคัล ึพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ฮปิ
โปโดม สเุหรา่สนี า้เงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั พรอ้มชม

ระบ าหนา้ทอ้ง Belly dance และการแสดงพืน้เมอืงอนัลอืชือ่  

สดุคุม้!!! บนิภายใน 1 เทีย่ว (ไกเซร ี– อสิตนับลู) เทีย่วไมเ่หนือ่ย 



Option Tour >> ขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี (ไมร่วมในคา่
ทวัร)์ 

บนิตรงระดบั 5 ดาว สูป่ระเทศตรุกโีดยสายการบนิ Turkish 
Airlines 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานอสิตนับูล – เมอืงชานคัคาเล ่- ทรอย 

3  ชานคัคาเล ่– คซูาดาซ ี– ชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งหนงั -  เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้น
พระแมม่าร ี- ปามคุคาเล ่

4  ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

5  เมอืงคอนยา่ - เมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิไคมคัล ึ- ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly 
dance)  

6  คปัปาโดเกยี - (บนิภายใน ไกเซร ี- อสิตนับูล) – อสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาห์
เช - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

7  กรงุอสิตนับูล - ฮปิโปโดม - สเุหรา่สนี า้เงนิ – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – Candy Shop - 
ตลาดสไปซ ์– ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับูล 

8  ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับูล - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

21 - 28 Mar 2018  35,888  35,888 35,888 10,000 8,500 

06 - 13 Apr 2018  45,888  45,888 45,888 10,000 8,500 

09 - 16 Apr 2018  45,888  45,888 45,888 10,000 8,500 

15 - 22 Apr 2018  36,888  36,888 36,888 10,000 8,500 

 

 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่ 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู10 
เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines เจา้หนา้ทีค่อย
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

23.45  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ Ataturk Airport เมอืงอสิตนับูล ประเทศ
ตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ TK69 (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 10 ชัว่โมง) 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานอสิตนับูล – เมอืงชานคัคาเล ่- ทรอย 

06.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตันบลู ประเทศ
ตรุก ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล 
(Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) เมอืงสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโิน
เปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus) ซึง่ทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 
ทวปี  คอื ทวปียุโรป (ฝั่งThrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝั่งอนาโต
เลยี) ในอดตีอสิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญของชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิ
ตันบลูมชี ือ่เรยีกแตกตา่งกันออกไป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง(มือ้ที1่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตัดกับ
ทะเลอเีจยีนซึง่เป็นทีต่ัง้กรงุทรอย ตัง้อยูบ่นจดุแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ทศิ
ใตข้องกรงุทรอย กรงุทรอย (Troy) และตัง้อยูบ่รเิวณจดุยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของชอ่ง
แคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) เป็นเมอืงทีเ่คยเป็นชมุทางการคา้และศนูยก์ลางการ
เดนิเรอืเชือ่มตอ่เอเชยีกับยโุรปและตอนนีย้ังเป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแหง่หนึง่
ของตรุกทีีม่ชี ือ่เสยีง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที2่) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตใ่นอดตี ถกูสรา้งขึน้มา
ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชมมา้ไมจํ้าลองแหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy 
ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุ
ทําใหก้รงุทรอยแตก และ Hollywood Troy สรา้งขึน้เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่ว
โลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเขา้
สูท่ีพั่กแรม 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที3่) 

ทีพ่กั: IRIS HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ชานคัคาเล ่– คซูาดาซ ี– ชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งหนงั -  เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – 
บา้นพระแมม่าร ี- ปามคุคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที4่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาส ึKusadasi เป็นเมอืงรมิทะเล เมอืงทา่เรอืธรรมชาตทิี่
ใชม้าตัง้แตก่อ่นครสิตกาล หลังจากทีต่กเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ 
เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์หง่สลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสสุตา่นออสมันที ่2 ได ้
สรา้งสเุหรา่คาไลชแิละโรงอาบน้ํา ตลอดจนกําแพงเมอืงทีพั่กสําหรับกองคาราวาน 
เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงทา่ทีเ่หมาะในการทําการคา้ระหวา่งยโุรปและแอฟรกิาใต ้และคู
ซาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 นําทา่น ชอ้ปป้ิง ณ ศนูย์
ผลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยัง
ผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace, Prada, Michael Kors อสิระให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง(มือ้ที5่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซุส City of Ephesus เมอืงโบราณทีม่กีารบํารงุรักษา
ไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนกจากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลัก
สรา้งเมอืง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดย
พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ได ้
สถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวดัของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่น
ผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ 
ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านได ้
จนถงึปัจจบุนันี ้นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่
กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้ถกูคน้พบ
อยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna 
Catherine Emmerich ในปี ค.ศ.1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอื
อยา่งละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หา
บา้นหลังนี ้จนพบในปีค.ศ. 1891 ปัจจบุันบา้นพระแมม่ารไีดร้ับการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้
เดยีว ภายในมรีปูปั้นของพระแมม่าร ีซึง่พระสนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จ
เยอืนทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกน้ําสามก๊อกทีเ่ชือ่วา่เป็นก๊อกน้ําทีม่คีวาม
ศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ําเป็น 
กําแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีน
ลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคา
เล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) คําวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย”  Pamuk 



หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน้ําตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธาร
น้ําใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่ม
ออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมากไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่ง
ออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็น
ริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาติ น า
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที6่) 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั พกัที ่NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที7่) 

นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย นําทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน้ํา เป็น
รปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน้ําตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุ
ฝ้าย น้ําแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่ง
มหัศจรรย ์น้ําแรน่ีม้อีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบ
หรอืนํามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไข  ขอ้อักเสบ ความ
ดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น้ําพรุอ้น
สามารถรักษาโรคได ้นําทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ Hierapolis ในอดตีเป็น
สถานทีบํ่าบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์เูมเนสที ่1แหง่แพรก์ามมุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจคู ในชว่งปี 
ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีสํ่าคัญของภมูภิาคแถบนี ้ทา่นจะได ้
เพลดิเพลนิกับ ทัศนยีภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาค
ตอนกลางของตรุก ีทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุง่
หญา้สลับกับภเูขา นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum กอ่ตัง้ขึน้
ในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รมูี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามซึง่กําเนดิ
ในอัฟกานสิถาน เดนิทางมายังเมอืงคอนยา่ตามคําเชญิของสลุตา่นเซลจคูเพือ่เขยีนบท
กวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยีและไดเ้สยีชวีติลงในปี 1273 จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั
แรม 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 



:น าเขา้สูท่ ีพ่กั OZKAYMAK PARK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 เมอืงคอนยา่ - เมอืงคปัปาโดเกยี - นครใตด้นิไคมคัล ึ- ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly 
dance)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที1่0) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลา
น่ังรถประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงดนิแดนอัศจรรยบ์นพืน้ผวิโลก ยอ้นอดตีไป 30 ลา้นปี
กอ่น เมือ่ภเูขาไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เกดิการประทคุรัง้ใหญ ่พน่เถา้ถา่นลง
ทับถมเป็นชัน้หนากวา่ 100 เมตร พอชัน้หนิเริม่เย็นตัว ภเูขาไฟก็ระเบดิ ทําใหล้าวาไหล
คลมุทับชัน้หนิจากเถา้ถา่นเดมิ จนในทีส่ดุกลายเป็นแผน่ดนิใหมข่ึน้มา เพราะภมูปิระเทศ
ของคัปปาโดเกยี มเีอกลักษณ์หนึง่เดยีวใดในโลก และมคีวามสวยมากๆเมือ่ ปี ค.ศ.
1985 ยเูนสโกจงึไดข้ึน้ทะเบยีนคัปปาโดเกยี เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม
แหง่แรกของประเทศตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่1) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืง
เกอเรเม ่Goreme Open Air Museum ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง 
ค.ศ.ที9่ เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถ้ําเป็น
จํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานจากชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็น
ดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และถา่ยรปูตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของ
ชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหนิภเูขาไฟ และใช ้เป็นทีอ่ยูอ่าศัย 
รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ นําทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิทางชม โรงงานทอพรม 
Carpet โรงงานเซรามคิ Pottery และรา้นจวิเวอรร์ ี ่Jewellery อสิระกับการเลอืก
ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย นําทา่นเดนิทางสูน่ครใตด้นิไคมคัล ึ
Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลง
ไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบซอ่นของชาวเมอืงจากการรกุรานของขา้ศกึในสมัยทําสงคราม ซึง่
นครใตด้นิทีข่ ึน้ชือ่และมนัีกทอ่งเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีส่ดุคอืนครใตด้นิไคมัคล ึนคร
ใตด้นิไคมัคลมึชีัน้ลา่งทีล่กึทีส่ดุ ลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบเครือ่งทกุอยา่ง
ทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนี
ฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญข่ดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้
ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 
องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมทีางออกฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางระบายอากาศไป
ในตัว ทําใหอ้ากาศถา่ยเท 



คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (มือ้ที1่2)   

ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆของตรุกอีันลอืชือ่ทีน่่า
ตืน่ตาตืน่ใจ จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

:น าเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม AVRASYA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั : 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่6 คปัปาโดเกยี - (บนิภายใน ไกเซร ี- อสิตนับูล) – อสิตนับูล – พระราชวงัโดลมา
บาหเ์ช - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 

**สาํหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีจะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใช ้
เวลาอยูบ่อลลนูประมาณ1ชัว่โมง(คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ราคา220Us ตอ่1
ทา่น)** นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไกเซร ีKayseri นําทา่นบนิไฟลท์ภายในประเทศ
เดนิทางมุง่สู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

11.20  ออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที ่TK2027 

13.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่4) 

  

บา่ย  นําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce Palace ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 
12 ปี ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวงัยโุรปกับแบบอาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยา้ขนาดใหญน้ํ่าหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน และพรมทอผนืทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 
(The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาว
ทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุ
ขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกันทีน่ี ่นอกจากความ สวยงาม
แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกี
ดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดล
มาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา
ทัง้สิน้ 



คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่5) หลงัอาหารน าทา่น
เขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่7 กรงุอสิตนับูล - ฮปิโปโดม - สเุหรา่สนี า้เงนิ – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – Candy 
Shop - ตลาดสไปซ ์– ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที1่6) หลังทานอาหารนํา
ทา่นชม ฮปิโปโดม Hippodrome ตัง้อยูท่ีจั่ตรุัสสลุตา่นอาเหม็ด ซึง่คั่นระหวา่งมหา
วหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสน้ํีาเงนิ เป็นสิง่กอ่สรา้งสมัยกรกี เมือ่ ค.ศ.203 
ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ีจ่ะมเีสาสําคัญ 3 ตน้คอื เสา
คอนสแตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารปูง ูนําทา่นชมสเุหรา่สี

น า้เงนิ Blue Mosque สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นี้
ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถกูสรา้งขึน้บน
พืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช ้

เวลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี จากนัน้ชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia 
หรอืชือ่ในปัจจบุัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็น
โบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหรา่ ปัจจบุันเป็น
พพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ และถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์
ของโลกยคุกลาง จดุเดน่อยูท่ีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ี
ทีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที1่7) 

บา่ย  นําทา่นเขา้ชม อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน้ําทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครอสิตันบลู 
สามารถเก็บน้ําไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 
70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญค้ํ่าเรยีงรายเป็น
แถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความ
งามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน้ํา ขนาดใหญ ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ชอ้ปป้ิง Candy 
Shop และ ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถ
เลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึ
ผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตรุก ีอยา่งแอปรคิอทหรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้
มากมาย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 
เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 



20.50  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่
TK64 

 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับูล - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

09.45  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั 

เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 10 วนั 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยัง
ประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้
เพราะจะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 การช าระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 25 
วนักอ่นวนัเดนิทาง 

  **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลับ*) 



กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้ม
ยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้
ทราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้
แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี้ 

  ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้ง
เดนิทางไป-กลับตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

  ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจา่ย
คา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

  ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่ับมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง 
TRP จะไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี 

  การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสํิาหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่
เป็นสนิน้ําใจกับผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์
ระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

· คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

· คา่ทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีง
แทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่น
ใหญจ่ะไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 

· คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิการเปลีย่นแปลง 

· คา่รถตลอดรายการทัวร ์

· คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ   

· คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทีย่ว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

· คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES กําหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ทา่น ละ 1ใบ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่
ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน า้หนกัเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรบั
หนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

· คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ไมร่วมประกนัสขุภาพ  

· คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่าํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับ
รถ) 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

· คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

· คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 65 USD/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการ
บรกิาร 

· คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

· คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีาร
เก็บเพิม่ 

· คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

· คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

· คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 

· คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

· คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3.
ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4.สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5.สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6.รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทาง
บรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรมและอบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

 


