
 

 

CODE: TK305  มนตเ์สนห่ ์ตรุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่8วนั 6คนื 

ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่8วนั 6คนื 
พเิศษ !! บนิภายใน 1 ขา/พกัโรงแรมถ า้ 2 คนื/ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง  

แถมฟร!ี!พวงกญุแจตรุก  ี+ชาแอปเป้ิล   

เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมอืงอสิ

ตนับล ูสเุหรา่สนี า้เงนิ สเุหรา่ เซนต์โซเฟีย  เพลดิเพลนิไปกบั ดนิแดนแห่งเทพนยิายคปัปาโดเกยี ใหท้า่น ชมดนิแดนอันน่า

อัศจรรยป์ามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) ชมสญัลกัษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย  

ไปยังบา้นของพระแมม่ารทีีเ่ชือ่ว่าเป็นบา้นทีพ่ระแม่มารเีคยอาศยัอยู่ พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที่ ตลาดสไปซ์ และลอ่งเรอื

บอสฟอรสั ชมความงดงามของแผ่นดนิ 2 ทวปี พกัโรงแรม 4 ดาวของตรุก ีอาหารเต็มอ ิม่ 17 มือ้!! บนิภายใน 1 ขา 

Option Tour >> ขึน้บอลลนู  ชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี หรอืสมัผัสประสบการณ์  น ัง่รถ Jeep Safari ชมววิภเูขา

รูปทรงตา่งๆอย่างใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

       บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines                            
           



 

** ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีา่ ** 
 

 FLIGHT 

 
Departure  : TK59  BKK-IST  09.20 – 16.15 // TK2008 IST-NAV  18.20-19.50 (บนิภายใน)   
Return  :      TK58  IST-BKK  18.35 – 07.50+1 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ• ทา่อากาศยานอสิตนับูล • สนามบนิเนฟเซไฮรบ์นิภายใน 

                 • เมอืงคปัปาโดเกยี                                                                                     
06.00 น. พรอ้มกนัที ่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  อาคา รผูโ้ดยสาร ขาออก ระหว่าง

ประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์ U ของสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

Turkish Airlines เจา้หนา้ที่ คอยอํานวยความสะดวก ดา้นเอกสาร ตดิแท็ก

กระเป๋า  
09.20 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิ

ตนับลู ประเทศตรุก ีสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK59 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู จากน ัน้ น าทา่นเตรยีมตวัเปลีย่น

เครือ่งเพือ่บนิภายในประเทศ   

18.25 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเนฟเซไฮร ์โดยสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK2008  
19.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเนฟ เซไฮร ์(Nevseir Airport) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสู่ 

คปัปาโดเกยี (Cappadocia) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ช ัว่โมง กรุณาปรบั

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรย ์ซึง่เกดิจากลาวา

ภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน 
และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรง
ตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า 

และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุกี 
 จากนัน้ นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอัธยาศยั  

 ทีพ่กั: GOREME KAYA HOTEL โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  

 เนื่องดว้ยโรงแรมถํ้าจะอยู่บนเนนิสงูบนภเูขาและแตล่ะชัน้ไม่มลีฟิต ์ตอ้งยกกระเป๋าข ึน้บรรได ดว้ยสะภาพพืน้ทีไ่ม่เหมะ
กบัการลากกระเป๋าใบใหญ่ จงึแนะนําใหท้กุทา่น แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบสาํหรับพักแรม 1คนืและชดุสาํหรับวันรุ่งข ึน้

กระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไวบ้นรถทวัรไ์ด ้ 
 *แตร่บกวนสาํรวจสิง่ของมคีา่ในกระเป๋าทีอ่ยู่บนรถ  ถา้เกดิของสญูหายทางทวัรจ์ะไม่สามารถรับผดิชอบสิง่ของของ

ลกูคา้ใดๆทัง้ส ิน้* 

 กรณีโรงแรมถ า้จ านวนหอ้งไมเ่พยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรบัไปพกัโรงแรม 5 ดาวแทน 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2562 29,888 
ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี 

(Infant)คดิ 50% ของ

คา่ทวัร ์

7,500 25  

18 – 25 ธนัวาคม 2562 31,888 7,500 25  

15 – 22 มกราคม 2563 29,888 7,500 25  

19 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 31,888 7,500 25  

11 – 18 มนีาคม 2563 31,888 7,500 25  



 

 

วนัทีส่อง       นครใตด้นิชาดคั • พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ • โรงงานทอพรม • โรงงานเซรามคิ    
                    Jewellery Shop •  ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance)       
                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่) 

 หมายเหตุ : สาํหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้
บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโด

เกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.
เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโด
เกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใช ้

เวลาอยู่ บนบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง 
(คา่ ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้บอลลนู 1 

ทา่น ราคาประมาณ 230  USD ) 
หรอืถา้หากใครอยากสมัผัส
ประสบการณ์ใหม่กบัการน่ังรถ Jeep 

Safari ลดัเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรูปทรงตา่งๆ ไดเ้ห็นปลอ่งภเูขาไฟในอกีมุมมองหนึง่ ให ้
ทา่นไดแ้วะถา่ยภาพเก็บความประทบัใจกบัววิทวิทศันท์ีส่วยงาม  (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่รถ  Jeep 1 ทา่น  ราคา
ประมาณ 120 USD ) จากนัน้ นําทา่นชม  นครใตด้นิชาดคั (Cardak Underground City) เกดิจากการขดุ

เจาะพืน้ดนิลกึลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศตัรู เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทกุอย่างทัง้หอ้ง โถง 
หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที2่) 

บา่ย นําทา่น ออกเดนิทาง สู่ เมอืงเกอเรเม (Goreme) นําทา่นเยีย่ม ชม

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค .ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาว

ครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้ง

โบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ย

กบัศาสนาครสิต์  จากนัน้ นําทา่นเดนิทาง ชม  โรงงานทอพรม 

(Carpet),โรงงานเซรามคิ (Pottery) และรา้นจวิเวอรร์ี่  Jewellery อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่

ระลกึไดต้ามอธัยาศยั  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่)  

 นําทา่นชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี(Belly Dance) เป็นการเตน้รําทีเ่ชือ่กนัว่าเกา่แกส่ดุ

อย่างหนึง่ มรีากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน สมัพันธ์

กบัวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผูเ้ป็นแหลง่ทีม่าของพลงัชวีติ และมพีธิกีรรมเกีย่วพันกบั

ความอุดมสมบูรณ์ เอือ้ใหก้ารคลอดลกูเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แตเ่ดมิจงึเป็นการร่ายรํา

ทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างรํามรี่าง กายแข็งแรง

(พรอ้มเสรฟิ Local Drink ไมจ่ ากดั) 

          จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอัธยาศยั 

  ทีพ่กั: GOREME KAYA HOTEL โรงแรมสไตลถ์ า้  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีส่าม       เมอืงคปัปาโดเกยี • คาราวานสไลน ์• เมอืงคอนยา่ •  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา • เมอืงปามคุคาเล ่                                                                            

  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                      

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที4่) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืง ปามคุคาเล่  ระหว่างทาง นําทา่น แวะ ถา่ยรูป  
คาราวานสไลน์  (ระยะทาง  128ก.ม /ใชเ้วลา 1.30 ช.ม )  ทีพ่ักกอง

คาราวานในอดตีของสลุตา่นฮาน ี(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยู่
ทีห่มู่บา้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่
13 ประตทํูาดว้ยหนิอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า สว่น

บรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน้ํา และหอ้งนอน จากนัน้  นําทา่นออกเดนิทาง สู ่
เมอืงคอนยา่ (Konya) (ระยะทาง108ก.ม/ใชเ้วลา 1 ช.ม)  เป็นเมอืง
ที่นยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืง หลวงของ

อาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตรุกี หรอื
ทียุ่คนัน้เรยีกอนาโตเลยี เป็นอู่ขา้วอู่น้ําของประเทศ  จากนัน้ นําทา่นชม



 

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mavlana Museum) กอ่ตัง้ข ึน้ปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนา

อสิลาม เกดิทีอ่ัฟกานสิถาน เดนิทางมายังเมอืงคอนย่า เพือ่เขยีนบทกวลีกึลบัเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และเป็นผูช้กัชวนคน
ทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความสมัพันธท์ีด่รีะหว่างกนั เดมิทีน่ี่เป็น
สถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามทําสมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปทําการหมุนตอ้งอด

อาหาร มกีารเขา้หอ้งฝึกทรมานร่างกายเป็นเวลา1,0001คนื กอ่นทีจ่ะไปหมุนได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตวัจะลอยขึน้เมือ่หมุน
ไปชว่งเวลาหนึง่ 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที5่) 

บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสู่  เมอืงปามคุคาเล่  (Pamukkale) (ระยะทาง401ก.ม/ใชเ้วลา 5 ช.ม)   คําว่า “ปามุคคา
เล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน้ําตกหนิปูน

สขีาวทีเ่กดิข ึน้จากธารน้ําใตด้นิทีม่อีุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปูน (แคลเซีย่มออกไซด์ ) 
ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ข ึน้มาเหนือ
ผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรม

ธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนทําให ้ปามุคคาเล ่ได ้ รับการยก
ย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่)  

 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอัธยาศยั
 ทีพ่กั: TRIPOLIS HOTLE 4 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่     ปราสาทปุยฝ้าย (ปามคุคาเล)่ • เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ • เมอืงคซูาดาซ ี• เมอืงโบราณเอฟ   
              ฟิซุส • บา้นพระแมม่าร ี• ชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสูง                 

                                                                                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 
 นําทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย ปามคุคาล ่เมอืงแห่งน้ําพุเกลอืแร่รอ้น นํา

ทา่นชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคลา้ย

หอยแครงและน้ําตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอื
ปุยฝ้าย น้ําแร่ทีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่าง

ตา่ง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น้ําแร่นี้มอีุณหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส 
ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคีณุสมบัตใินการ
รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน้ําพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้นํา
ทา่นชม เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที่

บําบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่ 1แห่งแพรก์ามุม  จากนัน้ นําทา่น
เดนิทาง สู่เมอืงคซูาดาซี  (Kusadasi) (ระยะทาง 109ก.ม/ใชเ้วลา 
2.40 ช.ม) เป็นทา่เรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แตก่อ่นครสิตกาล หลงัจากที่

ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวิ
เซยีรแ์ห่งสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่ 1 และสสุตา่นออสมันที ่ 2 ไดส้รา้งสเุหร่า
คาไลชแิละโรงอาบน้ํา ตลอดจนกําแพงเมอืงทีพ่ักสาํหรับกองคาราวาน 

เพือ่ใหค้ซูาดาสึ เป็นเมอืงทา่ทีเ่หมาะในการทําการคา้ระหว่างยุโรปและ
แอฟรกิาใต ้และ คซูาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค .ศ.

1980 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที8่)  
บา่ย นําทา่นสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของนครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมุดของเซล

ซสุ Library of Celsus และอาคารสาํคญัอกีแห่งคอืวหิารแห่งจักรพรรดิ
เฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจ่ักรพรรดเิฮเดรยีน  

ความโดเดน่ของวหิารแห่งนี้คอือยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ย
กนัทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great 
Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนได ้

ถงึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้  สรา้งสมัย
กรกีโบราณ  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ บา้นพระแมม่าร ี House of 
Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศยัอยู่และ

ส ิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้ ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดร้ับการบูรณะเป็นบา้น

อฐิชัน้เดยีว ภายในมรีูปปั้นของพระแม่มาร ีซ ึง่พระสั นตะปาปา โป๊ปเบเน
ดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน้ําสาม
กอ๊กทีเ่ชือ่ว่าเป็นกอ๊กน้ําทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง 

สขุภาพ ความรํ่ารวย และความรัก ถดัจากกอ๊กน้ําเป็น กําแพงอธษิฐาน 
ซึง่มคีวามเชือ่ว่า หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลง
ในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน  จากนัน้  นําทา่น  ชอ้ปป้ิง ณ 



 

ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภาพสงู  ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบ

รนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งโรงแรม (มือ้ที9่)  
                 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอัธยาศยั 

 ทีพ่กั: ADA CLASS HOTEL 4 ดาว  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้     เมอืงชานคัคาเล • เมอืงทรอย • มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 

                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) (ระยะทาง428ก.ม/ใชเ้วลา 5.30 ช.ม) ซึง่เป็นศูนยก์ลางการค า้

ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชียสูยุ่โร นับตงัแตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที่ 2 ไดส้รา้ง  ป้อมปราการขึน้

ทีน่ี่เมือ่ปี 1452 เมอืงชานัคคาเลในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกลัลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่ 1 เมื่อฝ่าย
สมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตวัออกจากสงครามโลก 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่1) 
บา่ย นําทา่นชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานัคคาเล ซึ่ ง

เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแห่งหนึง่ บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัดแสดง

แบบจําลองกรุงทรอย และเรือ่งราวการคน้พบโดย  นักโบราณคดพีร ้อมทัง้ภาพ
แผนผังเมอืงทรอยทีถ่กูสรา้งซอ้นทบักนัถงึ 9 ชัน้ซากเมืองเกา่กําแพง ประตแูละ

มา้ไมจํ้าลองแห่งทรอย ซึง่เปรยีบเส มอืนสญัลกัษณ์ อันชาญฉลาดด ้ านศกึของ
นักรบโบราณ  ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้ า ลองแหง่ทรอย  
(Trojan Horse) 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2)  
                 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอัธยาศยั 

 ทีพ่กั: TROIA TUSAN HOTEL 4 ดาว   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก         กรงุอสิตนับูล • ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั • ตลาดสไปซ ์  

                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู (Istanbul) (ระยะทาง 422 ก.ม. ใชเ้วลา 5 ช.ม.) 
เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

พืน้เมอืง  (มือ้ที1่4)  
บา่ย นําทา่น  ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  ซึง่

เป็นชอ่งแคบที่เชือ่มทะเลด า (The Black Sea) 
เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความ

ยาวทัง้ส ิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง
ตัง้แต ่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุ

ขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยี
มา พบกนัทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่ง
แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัยิง่

ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมา
บาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา  

 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ  มักเรยีกกนัว่าตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมอืงของ

ชาวตรุกี  ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้
อบแหง้อันขึน้ชือ่ของตรุก ีเป็นตน้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ค า่               รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่5) จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอัธยาศยั 

  ทีพ่กั: Golden Way Hotel  4 ดาว   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  



 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

วนัทีเ่จ็ด         สุเหรา่สนี า้เงนิ • ฮปิโปโดม • สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  •  พระราชวงัทอปกาปี  
                    • ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 
นําทา่นชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสสลุตา่นอาเหม็ดซึง่คัน่
ระหว่างมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสน้ํีาเงนิ เป็นส ิง่กอ่สรา้ง

สมัยกรกี เมือ่ ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)
ทีน่ี่จะมเีสาสาํคญั 3 ตน้คอื เสาคอนส   แตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์ (Obelisk of 

Thutmose) และเสารูปงู  นําทา่น ชมสเุหรา่สนี า้เงนิ  (Blue Mosque) 
สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิ์ ทางศาสนา ทีม่คีวามสว   ยงามแห่งหนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจาก
กระเบือ้งเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถกูสรา้งข ึน้บน

พืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์  โดยสลุตา่นอาห์ เหม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี 
(ภายในอาจมกีารปรับปรงุ ทําใหบ้างชว่งไมส่ามารถชมดา้นในได ้ ) *กรุณาแตง่กายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้

คลมุไวส้าํหรับรับใชค้ลมุศรษีะระหว่างเทีย่วชม สเุหร่าสน้ํีาเงนิ* 
 
 

 

จากนัน้  นําทา่น ชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia 

Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya 
Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์

ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑ ์ถอืเป็น
ส ิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่ง   หนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์ องโลกยุคกลาง จุดเดน่อยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึา

กลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซน
ไทน ์(ปิดเขา้ชมทกุวันจันทร)์  

 
เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่7) 
บา่ย นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึง่ใน

อดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของสลุตา่นแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบัน
พระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บ  
มหาสมบัตอิันลํ้าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดบั
มรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครือ่งทรง
ของสลุตา่นฯลฯ(ปิดเขา้ชมทกุวันอังคาร)   

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืง
อสิตนับลู เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั  

18.35 น.        ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK58  
 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 
 
07.50+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

 

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



 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 25 ทา่น 

    - ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วัน 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีทีส่าย

การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใด  ๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 

 การช าระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 30 วันกอ่นวันเดนิทาง

 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อน

กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลงัจาก
เจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี ้
 

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวันเดนิทาง

ทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาที่

ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพัก

ตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 
 
 โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

 
หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ , มโีรคประจําตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิาํหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน้ําใจกบัผูใ้หบ้รกิาร

ในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร  ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้  ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์  ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื  ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สาํหรับพักหอ้งละ 2-3 ทา่น (ในกรณีมีงานเทรดแฟรก์ารแขง่ขนั

กฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ทา่น ) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มี
คา่ใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 

 คา่รถตลอดรายการทวัร ์

 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทีย่ว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ ไมเ่กนิ 

20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไม่สามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ

สายการบนิ หากน า้หนกัเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่ประกนัภยัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

   ไม่รวมประกนัสขุภาพ  
 คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสาํหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไม่รวมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.  สาํเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุด

บัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สาํหรับ
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้



 

และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพในระหว่าง

การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆ

ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ 
 


