
 

CODE: TK92 Hilight Turkey ทวัรต์รุก ี8วนั 5คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hilight Turkey ทวัรต์รุก ี8วนั 5คนื 
เยอืนเมอืงอสิตนับลูเมอืงส ำคญัอนัดบั1ของตรุก ีชมฮปิโปโดม สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ สเุหรำ่เซนตโ์ซเฟีย ชืน่
ชมควำมงำมพระรำชวงัทอปกำปี พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช  เยอืนเมอืงบูรซ์ำ ชมมสัยดิ Grand 
Mosque ชอ้ปป้ิงตลำดผำ้ไหมเมอืงบูรซ์ำ พกัเมอืงธรรมชำต ิอชิเมยีร ์เยอืนเมอืงโบรำณเอฟฟิซุส 
เมอืงปำมคุคำเล ่ชมปรำสำทปยุฝ้ำย (ปำมคุคำเล)่ ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง Belly dance กำรแสดงอนัลอืชือ่
ของตุรก ีเยอืนเมอืงคปัปำโดเกยี ชืน่ชมควำมงำมดนิแดนแหง่ปลอ่งนำงฟ้ำ  ดนิแดนแหง่มรดกโลก
ธรรมชำตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีเยอืนเมอืงเกอเรเม เมอืงคอนยำ่ และเมอืงหลวงองักำรำ   
Option Tour >> ขึน้บอลลนูชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 

บนิตรงระดบั 5 ดำว สูป่ระเทศตรุกโีดยสำยกำรบนิTurkish Airlines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัเดนิทำง 

 

รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทำ่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /

เดนิทำงทำ่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมำยเหต ุ

*25 – 1 ก.พ. 61 29,998  

ไมม่รีำคำเด็กและINF 

7,500 30  

4 – 11 ก.พ.61  29,998 7,500 30  

18 – 25 ก.พ.61  31,998 7,500 30  

5 – 12 ม.ีค.61 32,998 7,500 30  

22 - 29 เม.ย.61 32,998 7,500 30  

 
** ส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีำ่ ** 

 
 

ไฟลท์ตำรำงบนิ 
 

Period Departure Return 

*25-1 ก.พ.61 25 JAN18 TK65  BKK-IST 22.35-05.50+1 31 JAN18 TK64  IST-BKK 20.50-09.45+1 

4-11 ก.พ.61 04 FEB 18 TK69  BKK-IST 23.45-06.05+1 11 FEB 18  TK68 IST-BKK 01.55-14.50 

18-25 ก.พ.61 18 FEB 18 TK69 BKK-IST 23.45-06.05+1 25 FEB 18 TK68 IST-BKK 01.55-14.50 

5-12 ม.ีค.61 05 MAR 18 TK69 BKK-IST 23.45-06.05+1 12 MAR 18 TK68 IST-BKK 01.55-14.50 

22-29เม.ย.61 22 APR 18 TK69 BKK-IST 23.45-06.05+1 29 APR 18 TK68 IST-BKK 01.55-14.50 

 
วนัแรก         กรงุเทพฯ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ

 
 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศประตู 10 เคำนเ์ตอร ์U ของสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์
Turkish Airlines เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋า  

23.45 น. ออกเดนิทางสูท่ำ่อำกำศยำนอตำเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิ
ตนับลู ประเทศตรุก ีสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK69 

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 
 
หมำยเหต:ุ เฉพำะกรุป๊เดนิทำงวนัที ่25-1ก.พ.61 นดัหมำยเวลำ 19.30น. ออกเดนิทำงเวลำ 22.35-05.50+1 

 
วนัทีส่อง         ทำ่อำกำศยำนอสิตนับลู - ฮปิโปโดม - สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ - สเุหรำ่เซนตโ์ซเฟีย – เยเรบำตนั –  
                      พระรำชวงัทอปกำปี - พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช        อำหำรเทีย่ง,เย็น 

 
06.05 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนอตำเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืง

อสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่
ไทย 4ช ัว่โมง กรุณำปรบันำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวกใน
กำรนดัหมำยเวลำ) เมืองส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ 
คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ี
ตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบลู
เป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวปี  คอื ทวปี
ยโุรป (ฝ่ังThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) 
ในอดตีอสิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกต่างกัน
ออกไป  

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 
 หลังทานอาหารน าทา่นชม ฮปิโปโดม  



 
 
 
 
 
 

 
 
(Hippodrome) ตัง้อยูท่ีจั่ตรุัสสลุตา่นอาเหม็ด ซึง่คั่นระหวา่งมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสี

น ้าเงนิ เป็นสิง่กอ่สรา้งสมัยกรกี เมือ่ ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมเีสา
ส าคัญ 3 ตน้คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารปูงู น าทา่นชมสเุหรำ่สี

น ำ้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้ง
เคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์
โดยสลุต่านอาหเ์หม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี จากนัน้ชมสุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque 
of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจบุัน พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถ์
ของครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถกูเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งที่
ยิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่  หนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง จุดเดน่อยูท่ีย่อดโดมขนาดมหมึา
กลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  จากนัน้น าทา่นเขา้ชมอำ่งเก็บน ำ้ใต้
ดนิเยเรบำตนั (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาด
ใหญท่ีส่ดุในนครอสิตันบลู สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 
กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ 
และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ ่

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที2่) 
บา่ย น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปี (Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศ์

ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกา
ปีกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาติ
ทีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าคา่อาท ิเชน่ 
เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต 
เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน
ฯลฯ (ภายในพระราชวังอาจจะมกีารปิด
ปรับปรงุบางสว่น อาจจะท าใหไ้มส่ามารถ

เขา้ชมไดท้ัง้หมด) จากนัน้น าท่านชม 
พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช (Dolmabahce Palace) ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี ผสมผสานศลิปะแบบ
พระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครื่องแกว้
เจยีระไน และพรมทอผนืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที3่) 
 หลังอาหารค า่น าเขา้สูท่ีพั่กแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: Ramada Encore Bayrampasa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ำม        เมอืงบรูซ์ำ - มสัยดิ Grand Mosque – ตลำดผำ้ไหมเมอืงบรูซ์ำ - เมอืงอชิเมยีร ์  
                      อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที4่) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูซ์ำ (Bursa) (ระยะทาง 154ก.ม./2.30

ช.ม.) น าท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand 
Mosque ภายในจะพบกบัผลงานอันละเอยีดออ่น และประณีตของ
งานกระเบือ้งประดับทีม่สีสีันลวดรายทีล่ะเอยีด และซับซอ้นอย่าง
พิสดารทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
อสิลามและรูปเรขาคณติ ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของตัวเมอืงที่
ในอดีตกษัตรยิท์ี่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองนี้
เป็นทีฝั่งศพ และนอกจากนัน้ยังถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนทีส่วยงาม ร่ม
รืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจ านวนมาก จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่ี
สเีขยีว Green Bursa สุสำนสเีขยีว Green Tomb สเุหรำ่สี

เขยีว หรอื Yesil Mosque สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของเมอืงบูรซ์าถกู
สรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนกิชือ่ Haci Ivaz Pasa โดยใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์
ซา อาคารสเุหรา่มคีวามโดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบือ้งหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวในการตกแตง่ ผนังและเพดาน  ดา้นในก็



ถกูตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสฟ้ีาเขยีวเชน่เดยีวกนั นอกจากนี้ภายในสเุหรา่แหง่นี้ยังมทีีบ่รรจศุพของสลุตา่น
เมหเ์มดที ่1 และครอบครัว สถานทีแ่หง่นีจ้งึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (มือ้ที5่) 
บำ่ย น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลำดผำ้ไหมเมอืงบรูซ์ำ Bursa Silk Market 

ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีซึง่อยู่ไม่ไกลจาก
ทะเลมารม์ามากนัก โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม
เป็นหลัก โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็น
พเิศษ อันเนื่องมาจากตุรกเีป็นประเทศที่มีผูนั้บถือศาสนาอสิลาม
มากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผา้คลุมแลว้ก็ยั งมีเสื้อผ า้
หลากหลายแบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมที่สดใสนี่เองที่ท าให ้
ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้หนึง่สมเด็จพระ
นางเจา้ ควีนอลซิาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนดว้ย สมควรแก่
เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 330 
กโิลเมตร / 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมอืงเกา่แก ่รายลอ้มดว้ยหุบเขา แต่ก็มสีว่นทีต่ดิทะเลอยูบ่า้งเสมอืนเป็นเมอืง
ตากอากาศแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนของยโุรป 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  (มือ้ที6่) 

 ทีพ่กั: Armis Hotel Izmir หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัทีส่ ี ่          เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส - บำ้นพระแมม่ำร ี- ชอ้ปป้ิงรำ้นเครือ่งหนงั - เมอืงปำมคุคำเล ่–  
                    ปรำสำทปยุฝ้ำย (ปำมคุคำเล)่       อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชำ้          รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที7่) 

น าทา่นสู ่เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่
เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส 
Library of Celsus และอาคารส าคัญอกีแห่งคอืวหิารแห่ง
จักรพรรดเิฮเดรียน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่
จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้คอือยู่ในสภาพที่
สมบรูณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกนัทีส่ ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน
นครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยสกดัเขา้
ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิ
เป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สรา้งสมัยกรีกโบราณ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บำ้นพระแมม่ำร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารี
มาอาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา 
แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้น
หนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จน
พบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุันบา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีปูปั้นของพระแมม่าร ี
ซึง่พระสนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่
วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น 
ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไป
ผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนงัคุณภำพสูง ซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่ี
คณุภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระ
ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 
 

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที8่) 
บำ่ย จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงปำมุคคำเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ค าวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ 
ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้
จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่
หนิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมา
จากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ลน้ขึน้มา
เหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ 
ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกดิเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อัน
สวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จน
ท าให ้ปามุคคาเล่ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปรำสำท
ปุยฝ้ำย  ปำมุคคำล ่เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่
ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและ



น ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น ้าแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู 
หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่งมหัศจรรย ์น ้าแรน่ี้มอีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิม
ไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรค
ทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้น าท่านชมเมอืง
โบรำณเฮยีรำโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบ่ าบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์เูมเนสที ่1แหง่แพรก์า
มมุ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที9่)  

 ทีพ่กั: Ninova Thermal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัทีห่ำ้          เมอืงคอนยำ่ - เมอืงคปัปำโดเกยี  คำรำวำนสไลน ์– นครใตด้นิชำดคั - ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง  
                     (Belly dance)         อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยำ่ Konya (402 ก.ม./ 5 ช.ม.) เป็นเมอืง
ทีน่ยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร
เซลจุกเตริ์ก ซึง่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริ์กในตุรก ีหรือที่ยุคนั้น
เรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศ 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที1่1) 
บำ่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 

กโิลเมตร ใชเ้วลาน่ังรถประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศ
ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก ระหวา่งทาง
แวะถ่ายรูป คำรำวำนสไลน  ์ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่ำนฮำน ี
(Sultan  Han Caravanserai) ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดย
สุลต่านอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 ประตูท าดว้ยหนิอ่อนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และ
หอ้งนอน น าทา่นชม นครใตด้นิชำดคั Underground City of Chadak  
เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ
ภัยจากขา้ศกึศัตรู เมืองใตด้นิแห่งนี้มีครบเครื่องทุก
อยา่งทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร 
หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภตัตำคำรของ
โรงแรม (มือ้ที1่2) 

 ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดง
พืน้เมอืงตา่งๆของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม 

 ทีพ่กั: Gold Yildirim Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีห่ก          เมอืงเกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ – คปัปำโดเกยี – โรงงำนทอพรม – โรงงำนเซรำมคิ –   
                            Jewellery Shop - กรงุองักำรำ      อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่0) 
 หมำยเหต:ุ ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงาม

ของเมืองคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.
เพื่อชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ่งที่
หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่
ทัวรไ์มร่วมคา่ขึน้บอลลนู 1ทา่น ราคาประมาณ 220 USD ) 



 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ (Goreme Open-Air 
Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่า
ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร
พืน้เมอืง  (มือ้ที1่1) 

บำ่ย น าทา่นเดนิทำงสูค่ปัปำโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชม
ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรย ์ซึง่เกดิจากลาวาภเูขา
ไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม
เป็นเวลาหลายลา้นปี เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และ
หมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรง
ตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วา่ ดนิแดนแหง่ปลอ่ง
นำงฟ้ำ และไดร้ับการแตง่ตัง้จาก  องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
เมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของ
ตรุก ี เขา้ชมบา้นชนพืน้เมอืง Local Cave House ของ
ชาวพืน้เมอืง Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เนื่องจาก
ธรรมเนียมของชาวเมอืงตรุก ีเมือ่มผีูม้าเยีย่มเยยีนก็จะมอบ
ชา กาแฟ เป็น Welcome drink เพือ่แสดงถงึน ้าใจและ
มติรภาพระหวา่งเพือ่นใหม ่จากนัน้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ
บา้นพื้นเมืองที่มีผูค้นอาศัยอยู่จรงิๆ น ำท่ำนเดนิทำงชม 
โรงงำนทอพรม (Carpet) โรงงำนเซรำมคิ 
(Pottery)และรา้นจวิเวอรร์ี่ Jewellery อสิระกบักำรเลอืก
ซือ้สนิคำ้และของทีร่ะลกึไดต้ำมอธัยำศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงองักำรำ  Ankara (ระยะทาง 
287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอา
นาโตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบูล ระหว่างทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ 
ทะเลสำบเกลอื (LAKE TUZ) น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ ีพ่กั 

ค ำ่                   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่2)  

 ทีพ่กั: Turist Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีเ่จ็ด           องักำรำ – กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – Candy Shop - ตลำดสไปซ ์–  
                       ทำ่อำกำศยำนอตำเตริก์ อสิตนับลู            อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
   เดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20ช.ม.) 
 
เทีย่ง                 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  (มือ้ที1่4) 
 
บำ่ย  จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด ำ (The Black Sea) เขำ้

กบัทะเลมำรม์ำรำ่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 
เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัทีน่ี่ นอกจากความ 
สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวัง
โดลมาบาห์เช่หรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ลว้น
แลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ชอ้ปป้ิง 
Candy Shop และ ตลำดสไปซ ์
มำรเ์ก็ต (Spice Market) หรอื
ตลำดเครื่องเทศ  ท่านสามารถ
เ ลื อ กซื้ อ ขอ งฝ ากได ้ใ น ร า ค า
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ 
ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้
อันขึน้ชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปรคิอท 
หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืก
ซือ้มากมาย 

 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี  (มือ้ที1่5) 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ำ่อำกำศยำนอตำเตริก์ เมอืงอสิตนับลู เพือ่เช็คอนิเดนิทำงกลบั 



 

หมำยเหต:ุ เฉพำะกรุป๊เดนิทำงวนัที2่5-1ก.พ.61 ไฟลท์กลบัออกเดนิทำงเวลำ 20.50-09.45+1 
 

วนัทีแ่ปด           ทำ่อำกำศยำนอตำเตริก์ อสิตนับลู - ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ 
 
 
01.55 น.          ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TK68 
 
14.50 น. เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

หมำยเหต:ุ เฉพำะกรุป๊เดนิทำงวนัที2่5-1ก.พ.61 ไฟลท์ถงึไทยเวลำ 09.45 

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

หมำยเหต:ุ รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ 

กำรจรำจรชว่งเทศกำลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค ำนงึถงึ

ผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วัน 

    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีที่

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กำรช ำระคำ่บรกิำร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้

รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้
แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี้ 
 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวัน
เดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 
 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน ตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่วเพิม่ตาม
ราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 
 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทำ่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีนบาง
ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  
 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสนิน ้าใจกับผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดำว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน
กฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกสีว่นใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มี
คา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 



 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 
 คา่รถตลอดรายการทัวร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก ำหนดสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทำ่นละ 1ใบ ไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิ หำกน ำ้หนกัเกนิทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ปรบัหนำ้เคำนเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทำ่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 
หมำยเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 



12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 


