
ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู ทรอย ปามคุคาเล ่คปัปาโตเกยี 9วนั 6คนื 

          เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม เต็ม
ไปดว้ยมรดกทางวฒันธรรม ชมเมอืงอสิตนับล ูสเุหรา่สนี า้เงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
เพลดิเพลนิไปกบัดนิแดนแหง่เทพนยิายคปัปาโดเกยี ใหท้า่นชมดนิแดนอนันา่

อศัจรรยป์ามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) ชมสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของ
นกัรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย ไปยงับา้นของพระแมม่ารที ีเ่ชือ่วา่เป็นบา้น
ทีพ่ระแมม่ารเีคยอาศยัอยู ่พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสไปซ ์และลอ่งเรอื
บอสฟอรสั ชมความงดงามของแผน่ดนิ 2 ทวปี พกัโรงแรม4ดาวของตรุก ีอาหารเต็ม

อิม่ 20 มือ้! 

Option Tour >> ขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโด
เกยีหรอืสมัผสัประสบการณ์น ัง่รถ Jeep Safari ชมววิภเูขา

รปูทรงตา่งๆอยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

** ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซีา่ ** 

บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานอสิตนับูล – เมอืงชานคัคาเล-เมอืงทรอย - มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 

3  เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary 

4  เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ – เมอืงเฮยีราโพลสิ 

5  เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี

6  นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรงุองัการา 

7  กรงุอสิตนับูล – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์ 

8  สเุหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย -อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั -พระราชวงั
ทอปกาปี - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับูล – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

9  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

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

05 - 13 Jun 2019  31,888  31,888 31,888 15,944 7,500 

24 Jul - 01 Aug 2019  33,888  33,888 33,888 16,944 7,500 

07 - 15 Aug 2019  33,888  33,888 33,888 16,944 7,500 

28 Aug - 05 Sep 2019  31,888  31,888 31,888 15,944 7,500 

11 - 19 Sep 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

25 Sep - 03 Oct 2019  32,888  32,888 32,888 16,444 7,500 

02 - 10 Oct 2019  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

23 - 31 Oct 2019  35,888  35,888 35,888 17,944 7,500 

30 Oct - 07 Nov 2019  34,888  34,888 34,888 17,444 7,500 

 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

18.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศประต ู
10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines เจา้หนา้ทีค่อย
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

21.45  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับูล ประเทศ
ตรุก ีสายการบนิ Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ TK065 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 
ชัว่โมง) 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานอสิตนับูล – เมอืงชานคัคาเล-เมอืงทรอย - มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 

04.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) (เวลา
ทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 4ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) เมอืงส าคัออันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
มากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูล
เป็นเมอืงส าคัอเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี  คอื ทวปียุโรป (ฝ่ังThrace ของ
บอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ในอดตีอสิตันบูลเป็นเมืองส าคัอของชนเผ่า
จ านวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิตันบลูมชี ือ่เรยีกแตกตา่งกันออกไป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนย์กลางการคา้ตลอดจนชม
ทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุร นับตังแตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที2่ ไดส้รา้ง ป้อม
ปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452 เมอืงชานัคคาเลในอดีตเป็นที่ตัง้ของสมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรกุคบืหนา้เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลส์

เพือ่บบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที2่)  

บา่ย  น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึง่เป็นเมอืง
ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแหง่หนึง่ บรเิวณกรงุทรอย มกีารจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอยและ
เรือ่งราวการคน้พบโดย นักโบราณคดพีรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกัน
ถงึ 9 ชัน้ซากเมอืงเกา่ก าแพง ประตูและมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอยซึง่เปรยีบเสมอืนสัอลักษณ์
อันชาอฉลาดดา้นศกึของนักรบ โบราณโดยเป็นสาเหตทุ าใหก้รงุทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชม
และถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Trojan Horse) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 
ทีพ่กั: HALIC PARK DIKILI HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคูซาดาซี (Kusadasi) เป็นท่าเรือธรรมชาตทิี่ใชม้าตัง้แต่ก่อน
ครสิตกาล หลังจากทีต่กเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวิ
เซยีรแ์หง่สลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1 และสสุตา่นออสมนัที ่2 ไดส้รา้งสเุหรา่คาไลชแิละโรงอาบน ้า 



ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพั่กส าหรับกองคาราวาน เพือ่ใหค้ซูาดาสเึป็นเมอืงท่าทีเ่หมาะในการ
ท าการคา้ระหวา่งยโุรปและแอฟรกิาใต ้และ คูซาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วเมือ่ปี 
ค.ศ.1980 จากนัน้ น าท่านสู ่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารทีเ่ป็น
สอัลักษณ์ของนครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารส าคัอ
อกีแหง่คอืวหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจั่กรพรรดเิฮเด
รียน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกันที่
ส ิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดใหอ่ทีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดย
สกัดเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที5่) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยที่
พระแม่มารมีาอาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีา
บอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 
1774-1824  ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง 
เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลงันี ้จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุันบา้น
พระแม่มารีไดร้ับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชัน้เดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึง่พระ
สนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกน ้าสาม
ก๊อกทีเ่ชือ่วา่เป็นก๊อกน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย และ
ความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนา
เป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 
ทีพ่กั: ROYAL PALACE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั               
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 เมอืงปามคุคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย (ปามคุคาเล)่ – เมอืงเฮยีราโพลสิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 
น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล ่Pamukkale ค าวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรก ี
หมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็น
น ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็น
ทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คา
ลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัว
แข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรม
ธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปา
มคุคาเล ่ไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม
ในปี ค.ศ.1988 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที8่) 

บา่ย  น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้ายปามคุคาล ่เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแรร่อ้น น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าว
กวา้งใหอ่ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดูจะดู
เหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น ้าแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ย
เป็นรปูรา่งตา่งๆ อยา่งมหัศจรรย ์น ้าแรน่ีม้อีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชน
จงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ 



ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพุรอ้น
สามารถรักษาโรคได ้จากนัน้น าท่านชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตี
เป็นสถานทีบ่ าบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์เูมเนสที ่1แหง่แพรก์ามมุ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 
ทีพ่กั: NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 
น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya เป็นเมอืงทีน่ยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทาง
ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์
ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศน าทา่นชมพพิธิภณัฑเ์มฟลา
นา (Mavlana Museum) กอ่ตัง้ขึน้ปีคศ1231โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษใน
ศาสนาอสิลาม เกดิทีอ่ัฟกานสิถาน เดนิทางมายังเมอืงคอนย่า เพื่อเขียนบทกวลีกึลับเป็น
ภาษาเปอรเ์ซยี และเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม 
โดยมพีืน้ฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกัน เดมิทีน่ีเ่ป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลาม
ท าสมาธ ิโดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปท าการหมนุตอ้งอดอาหาร มี
การเขา้หอ้งฝึกทรมานรา่งกายเป็นเวลา1,0001คนื กอ่นทีจ่ะไปหมนุได ้ผูท้ีม่สีมาธมิากตัวจะ
ลอยขึน้เมือ่หมนุไปชว่งเวลาหนึง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่1) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศสวยงามมากใหท้า่นชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี(Belly 
Dance) เป็นการเตน้ร าทีเ่ชือ่กันว่าเก่าแก่สดุอย่างหนึ่ง มรีากสบืสาวไดถ้งึ 6,000 ปี ใน
ดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน สมัพันธก์ับวฒันธรรมบชูาพระแมผู่เ้ป็นแหลง่ทีม่าของพลัง
ชวีติ และมพีธิกีรรมเกีย่วพันกับความอดุมสมบรูณ์ เอือ้ใหก้ารคลอดลกูเป็นไปโดยสวัสดภิาพ 
แตเ่ดมิจงึเป็นการรา่ยร าทีเ่นน้การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างร ามี
รา่งกายแข็งแรง (พรอ้มเสรฟ์ิ Local Drink ไมจ่ ากัด) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั: MUSTAFA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรงุองัการา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
หมายเหต:ุ ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออก



จากโรงแรม 05.00 น.เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก 
ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้บอลลูน 1ทา่น ราคา
ประมาณ 230USD) หรอืถา้หากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ Jeep 
Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรปูทรงตา่งๆ ไดเ้ห็นปลอ่งภเูขา
ไฟในอกีมมุมองหนึง่ ใหท้า่นไดแ้วะถา่ยภาพเก็บความประทบัใจกับววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม (คา่
ทวัรไ์มร่วมคา่รถJeep 1ทา่น ราคาประมาณ 120USD) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที1่4) 

บา่ย  น าทา่นไปยังนครใตด้นิไคมคัล ึ(Kaymakli Underground City) เกดิจากการขุดเจาะ
พืน้ดนิลกึลงไป 10 กวา่ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัป
ปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรบัจากทางตะวนัออกทีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้
เพือ่หวงัผลประโยชนท์างการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้
ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิต์ในดนิแดนแถบนี้ดว้ย จากนั้นน าท่านออก
เดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme 
Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิ
ของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยัง
เป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื่นทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่กรงุองัการา(Ankara) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโต
เลยี เป็นเมอืงทีใ่หอเ่ป็นอันดับสองรองจากอสิตันบลู ระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงาม
ของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ)  

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั: SERGAH HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
  

 

วนัที ่7 กรงุอสิตนับูล – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 
น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
5.20ช.ม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที1่7) 

บา่ย  น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The  Black 
Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร 
ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของ
ทวีปเอเชยีมา พบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยทุธศาสตรท์ีส่ าคอัยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ
กับทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดา
เศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั ้งสิ้น จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Spice 
Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ มักเรยีกกันวา่ตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมอืงของชาวเมอืง
อสิตันบลู ทีม่เีครือ่งเทศอันลอืชือ่และ นอกจากนัน้ ยังมอีาหารขึน้ชือ่ และของฝากมากมาย 
เชน่ ถั่วสารพัดชนดิ, น ้าผึง้,ไขป่ลาเวยีร,์ ขนม อรอ่ยๆ แบบ เตอรก์ชิดไีลท ์เป็นตน้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่8) จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั 



ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่8 
สเุหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย -อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั -
พระราชวงัทอปกาปี - ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับูล – ทา่อากาศยานสวุรรณ
ภมู ิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่9) 
น าท่านชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ทีจั่ตุรัสสลุต่านอาเหม็ดซึง่คั่นระหวา่งมหา
วหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยดิสนี ้าเงนิ เป็นสิง่ก่อสรา้งสมัยกรกี เมือ่ ค.ศ.203 ใช ้

เป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ีจ่ะมเีสาส าคัอ 3 ตน้คอื เสาคอนสแตน
ตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารปูง ูน าทา่นชมสุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue 
Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้ง
เคลือบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี 
(ภายในอาจมกีารปรับปรงุ ท าใหบ้างชว่งไมส่ามารถชมดา้นในได)้ จากนัน้น าท่านชมสุเหรา่
เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจบุัน พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย 
(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูก
เปลีย่นเป็นสเุหรา่ ปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหอท่ีส่ดุแหง่หนึง่ และ ถอื
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่อยูท่ีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และ
นับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ (ปิดเขา้ชมทุกวันจันทร)์ จากนัน้น า
ท่านเขา้ชมอ่างเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The Underground 
Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหอท่ีส่ดุในนครอสิตันบลู สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 
88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว  140 เมตร ลกึ 
8 เมตร ภายในอุโมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหอ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที่
เดน่มากคอื เสาเมดูซา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน า้
ขนาดใหญ ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (มือ้ที2่0) 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของ
สุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพธิภัณฑ์สถาน
แหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอิัน ล ้าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่ง
ลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของสลุตา่นฯลฯ(ปิดเขา้ชมทกุวนัอังคาร) 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล เพือ่เช็คอนิ
เดนิทางกลับ 

20.10  ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่
TK64 



 

วนัที ่9 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

09.40+1  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วได้
ครบถว้นตามโปรแกรม 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
- การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ 
เดนิทาง 10 วนั 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่)โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะ
จะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
- การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 
25 วนักอ่นวนั
เดนิทาง                                                                                                                  **
ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจ
ปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอด
คงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณี
เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้ 
- ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทาง
ไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 
- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจา่ยคา่พกั
เดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 
- ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่บัมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะ
ไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  
- การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรบันักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็น
สนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่ง
การเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
- คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเท
รดแฟรก์ารแขง่ขันกฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะ



มกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหอจ่ะไมม่หีอ้ง 
TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกัพกั 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 
- คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 
- คา่รถตลอดรายการทัวร ์
- คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
- คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ทา่นละ 1ใบ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่
ประกันวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หากน า้หนกัเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรบัหนา้
เคานเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
- คา่ประกันภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์
ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
- คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาอทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบั
รถ) 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
x คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
x คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 70 USD /ทา่น 
ตลอดทรปิการเดนิทาง 
x คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
x คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บ
เพิม่ 
x คา่ท าใบอนุอาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
x คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
x คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหอใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
x คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคอัถิน่ทีอ่ยู ่4. x ส าเนาทะเบยีน
บา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัอชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น 
โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-
ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสอูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก
ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสอัอาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่น
สามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้
เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 
และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสอัอาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
15. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
 


