
 
CODE: TK92 Hilight Turkey ทวัรต์รุก ี8วนั 5คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hilight Turkey ทวัรต์รุก ี8วนั 5คนื 
เยอืนเมอืงอสิตนับลูเมอืงสําคญัอนัดบั1ของตรุก ีชมฮปิโปโดม สุเหรา่สนํี :าเงนิ สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย ชื=น
ชมความงามพระราชวงัทอปกาปี พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช  เยอืนเมอืงบูรซ์า ชมมสัยดิ Grand 
Mosque ชอ้ปปิ: งตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์า พกัเมอืงธรรมชาต ิอชิเมยีร ์เยอืนเมอืงโบราณเอฟฟิซุส 
เมอืงปามคุคาเล ่ชมปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ ชมระบําหนา้ทอ้ง Belly dance การแสดงอนัลอืชื=อ
ของตรุก ีเยอืนเมอืงคปัปาโดเกยี ชื=นชมความงามดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า ดนิแดนแหง่มรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีเยอืนเมอืงเกอเรเม เมอืงคอนยา่ และเมอืงหลวงองัการา   
Option Tour >> ขึ:นบอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี (ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 

บนิตรงระดบั 5 ดาว สูป่ระเทศตรุกโีดยสายการบนิTurkish Airlines 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดี=ยวเพิ=ม /

เดนิทางทา่นเดยีว 

ที=น ั=ง หมายเหต ุ

*25 – 1 ก.พ. 61 29,998  

ไมม่รีาคาเด็กและINF 

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  

** สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีา่ ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
ไฟลท์ตารางบนิ 
 

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 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 
 
20.30 น. พรอ้มกนัที= ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศประตู 10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์
Turkish Airlines เจา้หนา้ที"คอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋า  

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิ
ตนับลู ประเทศตรุก ีสายการบนิ Turkish Airlines โดยเที=ยวบนิ TK69 

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชั"วโมง) 
 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรุป๊เดนิทางวนัที= 25-1ก.พ.61 นดัหมายเวลา 19.30น. ออกเดนิทางเวลา 22.35-05.50+1 

 
วนัที=สอง         ทา่อากาศยานอสิตนับลู - ฮปิโปโดม - สเุหรา่สนํี :าเงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – เยเรบาตนั –  
                      พระราชวงัทอปกาปี - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช      �  อาหารเที=ยง,เย็น 

 
06.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืง

อสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นํา
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (เวลาทอ้งถิ=นชา้กวา่
ไทย 4ช ั=วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพื=อความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา) เมืองสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื"อ 
คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงที"มปีระชากรมากที"สดุในประเทศตุรก ี
ตั 7งอยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ"งทําใหอ้สิตันบูล
เป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที=ต ั:งอยูใ่น 2 ทวปี  คอื ทวปี
ยโุรป (ฝั"งThrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝั"งอนาโตเลยี) 
ในอดตีอสิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนั7นส่งผลใหอ้สิตันบลูมชีื"อเรยีกแตกต่างกัน
ออกไป  

เที=ยง          � รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารพื:นเมอืง (มื:อที=1) 
 หลังทานอาหารนําท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั 7งอยู่ที"จัตุรัสสลุต่านอาเหม็ด ซึ"งคั"นระหว่างมหา

วหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสนํี7าเงนิ เป็นสิ"งกอ่สรา้งสมัยกรกี เมื"อ ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้
และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ที"นี"จะมเีสาสําคัญ 3 ตน้คอื เสาคอนสแตนตนิที" 7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of 
Thutmose) และเสารปูง ูนําทา่นชมสเุหรา่สนํี :าเงนิ (Blue Mosque) สถานที"ศักดิYสทิธิYทางศาสนา ที"มคีวาม
สวยงามแหง่หนึ"ง ชื"อนี7ไดม้า
จากกระเบื7องเคลอืบสนํี7าเงนิ
ที"ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้น
ใน และถูกสรา้งขึ7นบนพื7นที"
ซ ึ" ง เ ค ย เ ป็ น วั ง ข อ ง



จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที" 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทั 7งหมด 7 ปี จากนั7นชมสุเหร่า
เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชื"อในปัจจุบัน พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya 
Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี"ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น
พพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิ"งก่อสรา้งที"ย ิ"งใหญ่ที"สุดแห่ง  หนึ"ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ"งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง 
จุดเด่นอยู่ที"ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างที"ดีที"สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ 
จากนั7นนําท่านเขา้ชมอ่างเก็บนํ :าใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The Underground 
Cistern) ซึ"งเป็นอุโมงค์เก็บนํ7าที"มีขนาดใหญ่ที"สุดในนครอสิตันบูล สามารถเก็บนํ7าไดม้ากถงึ 88,000 
ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ7นตั 7งแต่ครสิตศ์ตวรรษที" 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มี
เสากรกีตน้สงูใหญคํ่7าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที"เด่นมากคอื เสาเมดูซา่ อสิระใหท้่านถ่ายรูป
และชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บนํ7าขนาดใหญ ่

เที=ยง          � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื:นเมอืง (มื:อที=2) 
บา่ย นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึ"งในอดตีเคยเป็นที"ประทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศ์

ออตโตมนั ปัจจบุนัพระราชวังทอปกา
ปีกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาติ
ที"ใชเ้ก็บมหาสมบตัอินัลํ7าคา่อาท ิเชน่ 
เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต 
เครื"องลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทับทิม และเครื"องทรงของสุลต่าน
ฯลฯ (ภายในพระราชวังอาจจะมกีารปิด
ปรับปรุงบางสว่น อาจจะทําใหไ้ม่สามารถ
เขา้ชมไดท้ั 7งหมด) จากนั7นนําท่านชม 
พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) ซึ"งใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี ผสมผสานศลิปะแบบ
พระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่นํ7าหนักถงึ 4.5 ตัน เครื"องแกว้
เจยีระไน และพรมทอผนืที"ใหญท่ี"สดุในโลก 

คํ=า � รบัประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารพื:นเมอืง (มื:อที=3) 
 หลังอาหารคํ"านําเขา้สูท่ี"พักแรมพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 �ที=พกั: Ramada Encore Bayrampasa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื"อโรงแรมที"ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัที=สาม        เมอืงบรูซ์า - มสัยดิ Grand Mosque – ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า - เมอืงอชิเมยีร ์  
                    �  อาหารเชา้,เที=ยง,เย็น 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที=4) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบูรซ์า (Bursa) (ระยะทาง 154ก.ม./2.30

ช.ม.) นําท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand 
Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอยีดออ่น และประณีตของ
งานกระเบื7องประดับที"มสีสีันลวดรายที"ละเอยีด และซับซอ้นอย่าง
พสิดารทั 7งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ"งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
อสิลามและรปูเรขาคณติ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมอืงที"
ในอดตีกษัตรยิท์ี"เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มอืงนี7
เป็นที"ฝังศพ และนอกจากนั7นยังถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที"สวยงาม ร่ม
รื"นไปดว้ยตน้ไมท้ี"เขยีวชอุม่เป็นจํานวนมาก จนไดช้ื"อวา่เป็นเมอืงที"มี
สเีขยีว Green Bursa สุสานสเีขยีว Green Tomb สุเหรา่สี
เขยีว หรอื Yesil Mosque สถานที"ศักดิYสทิธิYทางศาสนา ที"มคีวามสวยงามอกีแห่งหนึ"งของเมอืงบรูซ์าถูก
สรา้งขึ7นในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนกิชื"อ Haci Ivaz Pasa โดยใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์
ซา อาคารสเุหรา่มคีวามโดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบื7องหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวในการตกแตง่ ผนังและเพดาน  ดา้นในก็
ถกูตกแตง่ดว้ยกระเบื7องโมเสคสฟ้ีาเขยีวเชน่เดยีวกนั นอกจากนี7ภายในสเุหรา่แหง่นี7ยงัมทีี"บรรจุศพของสลุต่าน
เมหเ์มดที" 1 และครอบครัว สถานที"แหง่นี7จงึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมที"ทรงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

เที=ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื:นเมอืง (มื:อที=5) 
บา่ย นําท่านชอ้ปปิ: ง ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์า Bursa Silk Market 

ตั 7งอยูท่างภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีซึ"งอยูไ่ม่ไกลจาก
ทะเลมารม์ามากนัก โดยตลาดแห่งนี7คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม
เป็นหลัก โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื7นเมอืงจะขายดีเป็น
พเิศษ อันเนื"องมาจากตุรกเีป็นประเทศที"มผีูนั้บถือศาสนาอสิลาม
มากอีกหนึ"งประเทศ ซึ"งนอกจากผา้คลุมแลว้ก็ยังมีเสื7อผา้
หลากหลายแบบ และดว้ยสีสันของผา้ไหมที"สดใสนี"เองที"ทําให ้
ตลาดแห่งนี7กลายเป็นตลาดที"สวยงามที"สดุ จนครั 7งหนึ"งสมเด็จพระ
นางเจา้ ควีนอลซิาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยอืนดว้ย สมควรแก่



เวลานําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง 330 กโิลเมตร / 4.20 ชั"วโมง) เป็นเมอืงเกา่แก ่
รายลอ้มดว้ยหุบเขา แต่ก็มสีว่นที"ตดิทะเลอยูบ่า้งเสมอืนเป็นเมอืงตากอากาศแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนของ
ยโุรป 

คํ=า �รบัประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารพื:นเมอืง  (มื:อที=6) 

 �ที=พกั: Armis Hotel Izmir หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื"อโรงแรมที"ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัที=ส ี=           เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- ชอ้ปปิ: งรา้นเครื=องหนงั - เมอืงปามคุคาเล ่–  
                    ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่      � อาหารเชา้,เที=ยง,เย็น 

 
เชา้         � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที=7) 

นําท่านสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที"
เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส 
Library of Celsus และอาคารสําคัญอกีแห่งคือวหิารแห่ง
จักรพรรดเิฮเดรียน Temple of Hadrian สรา้งขึ7นถวายแด่
จักรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี7คอือยู่ในสภาพที"
สมบรูณ์มาก จากนั7นปิดทา้ยกนัที"ส ิ"งกอ่สรา้งที"มขีนาดใหญท่ี"สดุใน
นครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึ"งสรา้งโดยสกัดเขา้
ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นที"นั"ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึ"งคดิ
เป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั7น สรา้งสมัยกรีกโบราณ  
จากนั7นนําทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึ"งเชื"อกนัวา่เป็นที"สดุทา้ยที"พระแมม่ารี
มาอาศัยอยู่และสิ7นพระชนมใ์นบา้นหลังนี7 ถูกคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชื"อ แอนนา 
แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที"ไวใ้น
หนังสอือยา่งละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมื"อเธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี7 จน
พบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชั 7นเดยีว ภายในมรีูปปั7นของพระแมม่าร ี
ซึ"งพระสนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี" 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนที"นี" บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กนํ7าสามก๊อกที"เชื"อ
วา่เป็นกอ๊กนํ7าที"มคีวามศักดิYสทิธิY แทนความเชื"อในเรื"อง สขุภาพ ความรํ"ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกนํ7าเป็น 
กําแพงอธษิฐาน ซึ"งมคีวามเชื"อวา่ หากตอ้งการใหส้ ิ"งที"ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไป
ผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน นําท่านชอ้ปปิ: ง ณ ศนูยผ์ลติเสื:อหนงัคุณภาพสูง ซึ"งตุรกเีป็นประเทศที"ผลติหนังที"มี
คณุภาพที"สดุ อกีทั 7งยงัผลติเสื7อหนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระ
ใหท้า่นเลอืกซื7อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 
 

เที=ยง           �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื:นเมอืง (มื:อที=8) 
บา่ย จากนั7นนําท่านออกเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชั"วโมง) คําวา่ “ปามคุคาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ 
ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นนํ7าตกหนิปนูสขีาวที"เกดิขึ7น
จากธารนํ7าใตด้นิที"มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ"งเป็นที"มแีร่
หนิปนู (แคลเซี"ยมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที"สงูมาก ไหลรนิลงมา
จากภเูขา “คาลดาก”ึ ที"ตั 7งอยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ลน้ขึ7นมา
เหนอืผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ7ว เป็นแอง่ เป็นชั 7น 
ลดหลั"นกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อัน
สวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที"ใดเหมอืน จน
ทําให ้ปามคุคาเล่ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม ปราสาท
ปุยฝ้าย  ปามุคคาล ่เมอืงแห่งนํ7าพุเกลอืแร่รอ้น นําท่านชมหนา้ผาที"
ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ7า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและ
นํ7าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย นํ7าแร่
ที"ไหลลงมาแต่ละชั 7นจะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ 
อย่างมหัศจรรย์ นํ7 าแร่นี7มีอุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส 
ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดื"ม เพราะเชื"อว่ามคีุณสมบัตใินการ
รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน
ปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื"อว่านํ7าพุรอ้นสามารถ
รักษาโรคได ้นําท่านชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที"บําบัดโรค กอ่ตั 7งโดย
กษัตรยิย์เูมเนสที" 1แหง่แพรก์ามมุ 

คํ=า � รบัประทานอาหารคํ=า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที=9)  

 �ที=พกั: Ninova Thermal Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 (ชื"อโรงแรมที"ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัที=หา้          เมอืงคอนยา่ - เมอืงคปัปาโดเกยี  คาราวานสไลน ์– นครใตด้นิชาดคั - ชมระบําหนา้ทอ้ง  
                     (Belly dance)      �   อาหารเชา้,เที=ยง,เย็น 

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที=10) 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (402 ก.ม./ 5 ช.ม.) เป็นเมอืง
ที"นยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร
เซลจุกเตริ์ก ซึ"งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริ์กในตุรก ีหรือที"ยุคนั7น
เรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูนํ่7าของประเทศ 

เที=ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื:นเมอืง (มื:อที=11) 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 

กโิลเมตร ใชเ้วลานั"งรถประมาณ 3 ชั"วโมง) ซึ"งองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศ
ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงที"มลีักษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก ระหว่างทาง
แวะถ่ายรูป คาราวานสไลน ์ที"พักกองคาราวานในอดีตของสุลตา่นฮาน ี
(Sultan  Han Caravanserai) ตั 7งอยูท่ี"หมูบ่า้นสลุต่านฮานี สรา้งโดย
สุลต่านอาเลดดนิเคยโ์คบาท ราวศตวรรษที" 13 ประตูทําดว้ยหนิอ่อนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอื"นจัดเป็นครัว หอ้งนํ7า และ
หอ้งนอน นําทา่นชม นครใตด้นิชาดคั Underground City of Chadak  
เกดิจากการขดุเจาะพื7นดนิลกึลงไป เพื"อใชเ้ป็นที"หลบ
ภัยจากขา้ศกึศัตรู เมืองใตด้นิแห่งนี7มีครบเครื"องทุก
อยา่งทั 7งหอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งนํ7า หอ้งถนอมอาหาร 
หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 

คํ=า � รบัประทานอาหารคํ=า  ณ ภตัตาคารของ
โรงแรม (มื:อที=12) 

 ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดง
พื7นเมอืงตา่งๆของตรุกอีนัลอืชื"อที"น่าตื"นตาตื"นใจ 

  จากนั7นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี"พักแรม 

 �ที=พกั: Gold Yildirim Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื"อโรงแรมที"ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 
วนัที=หก          เมอืงเกอเรเม - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – คปัปาโดเกยี – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามคิ –   

                            Jewellery Shop - กรงุองัการา     � อาหารเชา้,เที=ยง,เย็น 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที=10) 
 หมายเหต:ุ สําหรับท่านใดที"สนใจขึ7นบอลลูนชมความงาม

ของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.
เพื"อชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ"งที"
หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลนูประมาณ 1 ชั"วโมง (ค่า
ทัวรไ์มร่วมคา่ขึ7นบอลลนู 1ทา่น ราคาประมาณ 220 USD ) 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม (Goreme) นําท่านเยี"ยม
ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) 
ซึ"งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ"งเป็น
ความคดิของชาวครสิตท์ี"ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถํ7าเป็นจํานวนมากเพื"อสรา้งโบสถ์ และยังเป็นการ
ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื"นที"ไม่เห็นดว้ยกับ
ศาสนาครสิต ์ 

เที=ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร
พื:นเมอืง  (มื:อที=11) 



บา่ย นําท่านเดนิทางสูค่ปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื"นชมดนิแดนที"มภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรย ์ซึ"งเกดิจาก
ลาวาภเูขาไฟที"ไหลออกมาปกคลุมพื7นที"เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมื"อวันเวลาผ่าน
ไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื"อยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิ
เขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศที"งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั"งสวรรคบ์นดนิ จน
ไดช้ื"อวา่ ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า และไดรั้บการแต่งตั 7งจาก  องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี เขา้ชมบา้นชน
พื7นเมือง Local Cave House ของชาวพื7นเมือง 
Cappadocia พรอ้มดื"มชา กาแฟ เนื"องจากธรรมเนียมของ
ชาวเมอืงตุรก ีเมื"อมผีูม้าเยี"ยมเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น 
Welcome drink เพื"อแสดงถงึนํ7าใจและมติรภาพระหว่าง
เพื"อนใหม ่จากนั7นอสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพบา้นพื7นเมอืงที"มี
ผูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ นําทา่นเดนิทางชม โรงงานทอพรม 
(Carpet) โรงงานเซรามคิ (Pottery)และรา้นจวิเวอร์รี" 
Jewellery อสิระกบัการเลอืกซื:อสนิคา้และของที=ระลกึ
ไดต้ามอธัยาศยั จากนั7นนําท่านเดนิทางสู่ กรุงองัการา  
Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชั"วโมง) ซึ"งเป็นเมอืงหลวงที"ตั 7งอยูบ่รเิวณ
กลางคาบสมทุรอานาโตเลยี เป็นเมอืงที"ใหญเ่ป็นอนัดับสองรองจากอสิตันบลู ระหวา่งทางแวะเที"ยวชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) นําทา่นเดนิทางสูท่ ี=พกั 

คํ=า                  � รบัประทานอาหารคํ=า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที=12)  

 �ที=พกั: Turist Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื"อโรงแรมที"ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัที=เจ็ด           องัการา – กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – Candy Shop - ตลาดสไปซ ์–  
                       ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู         �   อาหารเชา้,เที=ยง,เย็น 

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื:อที=13) 
   เดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20ช.ม.) 
 
เที=ยง                � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื:นเมอืง  (มื:อที=14) 
 
บา่ย  จากนั7นนําทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ"งเป็นชอ่งแคบที"เชื=อมทะเลดาํ (The Black Sea) เขา้

กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทั 7งสิ7น  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั 7งแต่ 500 
เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัที"นี" นอกจากความ 
สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี"สําคัญยิ"งในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไมว่่าจะเป็นพระราชวัง
โดลมาบาห์เช่หรือบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ"งลว้น
แลว้แต่สวยงามตระการตาทั 7งสิ7น จากนั7นนําท่านเดินทางสู่ ชอ้ปปิ: ง 
Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์
มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอื
ตลาดเครื=องเทศ ท่านสามารถ
เ ลื อ ก ซื7อ ขอ งฝ า ก ได ้ใ น ร า ค า
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื"องประดับ 
ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้
อนัขึ7นชื"อของตรุก ีอยา่ง แอปรคิอท 
หรอืจะเป็นถั"วพทิาชโิอซึ"งมใีหเ้ลอืก
ซื7อมากมาย 

 
คํ=า  � รบัประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  (มื:อที=15) 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู เพื=อเช็คอนิเดนิทางกลบั 

 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรุป๊เดนิทางวนัที=25-1ก.พ.61 ไฟลท์กลบัออกเดนิทางเวลา 20.50-09.45+1 

 
วนัที=แปด           ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 
 
01.55 น.          ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

เที=ยวบนิที= TK68 



 
14.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
หมายเหต:ุ เฉพาะกรุป๊เดนิทางวนัที=25-1ก.พ.61 ไฟลท์ถงึไทยเวลา 09.45 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี=ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื=องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี=ยนโดยคาํนงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื=อใหท้า่นทอ่งเที=ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงื=อนไขการใหบ้รกิาร 

� การเดนิทางครั 7งนี7จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึ7นไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที"มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลื"อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วัน 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ"ม (ในกรณีที"ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

� กรณีที"ทา่นตอ้งออกตั�วเครื"องบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั�วที"สามารถเลื"อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณีที"
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี"ยนวันเวลาบนิ มฉิะนั7นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 7งสิ7น 

� กรณีที"ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื7อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

� การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที"เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*) 
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั7นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีที"ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้
รายชื"อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที"ใหท้ราบ**กรณีเปลี"ยนชื"อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั7นถา้
แจง้หลังจากเจา้หนา้ที"ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ"มเตมิในสว่นนี7 
 
� ราคาทัวรใ์ชต้ั�วเครื"องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลื"อนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวัน
เดนิทางที"ระบเุทา่นั7น 
 
� ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที"ไมรู่จั้กกัน กรณีที"ท่านเดนิทาง 1 ท่าน ตอ้งจ่ายค่าพักเดี"ยวเพิ"มตาม
ราคาที"ระบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นั7น 
 
� ลูกคา้ที"เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ"มเตมิ (พักเดี"ยว) ขึ7นอยู่กับมาตรฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีนบาง
ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  
 
� การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสํิาหรับนักท่องเที"ยวเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพื"อเป็นสนินํ7าใจกับผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี7เพื"อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนี:รวม 
� คา่ตั�วเครื"องบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
� คา่ที"พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน
กฬีาหรอืกจิกรรมอื"นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี"ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกสี่วนใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มี
คา่ใชจ้า่ยพักเดี"ยวเพิ"ม) 
� คา่อาหารครบทกุมื7อ ตามที"ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลี"ยนแปลง 
� คา่รถตลอดรายการทัวร ์
� คา่อตัราเขา้ชมสถานที"ตา่งๆ ที"ระบไุวใ้นรายการ 
� คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทนําเที"ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� คา่นํ7าหนักกระเป๋าสมัภาระที"สายการบนิ TURKISH AIRLINES กําหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื=องทา่นละ 1ใบ ไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึ:นเครื=องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซื7อเพิ"มไดแ้ละคา่ประกนัวนิาศภยัเครื"องบนิตามเงื"อนไข
ของแตล่ะสายการบนิ หากนํ:าหนกัเกนิทา่นจะตอ้งชําระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ามที"สายการบนิเรยีกเก็บ  
� คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื"อนไขตามกรมธรรม)์  



   ไมร่วมประกนัสขุภาพ  
� คา่รถปรับอากาศนําเที"ยวตามรายการที"ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที"ชํานาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม 
⌧ คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที"ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 
⌧ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ"น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 
⌧ คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที"สั"งเพิ"ม คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 
⌧ คา่อาหารที"ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานี7ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที"ยวหากมกีารเกบ็เพิ"ม 
 
⌧ คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 
⌧ คา่ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ที"จา่ย 3% 
 
⌧ คา่นํ7าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที"หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 
⌧ คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 
⌧ คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ"นที"อยู ่4. ⌧ สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. 
สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิ7ว 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื"นวซีา่ใหท้า่น โดยชําระคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื"องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื"นวซีา่) 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 7งหมดกอ่นทําการจอง เพื"อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบรษัิท ฯ และเมื"อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั 7งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงื"อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 7งหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYที"จะเลื"อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ7นในกรณีที"มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิYการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"มหากสายการบนิมกีารปรับขึ7นกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 7งสิ7น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 7งสิ7น หากเกดิสิ"งของสญูหาย อันเนื"องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง 
6. เมื"อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั 7งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื"อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 7งหมด 
7. รายการนี7เป็นเพยีงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 7งหนึ"ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที"พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที"เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี" / ปลอด
บหุรี"ได ้โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"พัก ทั 7งนี7ข ึ7นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั7น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 7งสิ7นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั7น 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ 
12. บรกิารนํ7าดื"มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภยั ที"บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที"ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที"ยว เท่านั7น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื"อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื"อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื7อประกัน
สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั"วไป และควรศกึษาเงื"อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 7งสิ7นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั7น 



15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ  
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี7าเงนิ)เดนิทางเพื"อการท่องเที"ยวกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทั 7งสิ7น 

 


