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TK92 Hilight Turkey ทวัร์ตุรกี 8วัน 5คืน  

 

TK92 Hilight Turkey ทวัรต์รุก ี8วนั 5คนื 

เยอืนเมอืงอสิตนับลูเมอืงส ำคญัอนัดบั1ของตรุก ีชมฮปิโปโดม สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ 
สเุหรำ่เซนตโ์ซเฟีย ชืน่ชมควำมงำมพระรำชวงัทอปกำปี พระรำชวงัโดลมำบำห์
เช เยอืนเมอืงบรูซ์ำ ชมมสัยดิ Grand Mosque ชอ้ปป้ิงตลำดผำ้ไหมเมอืงบรูซ์ำ 
พกัเมอืงธรรมชำต ิอชิเมยีร ์เยอืนเมอืงโบรำณเอฟฟิซสุ เมอืงปำมคุคำเล ่ชม
ปรำสำทปยุฝ้ำย (ปำมคุคำเล)่ ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง Belly dance กำรแสดงอนัลอื
ชือ่ของตรุก ีเยอืนเมอืงคปัปำโดเกยี ชืน่ชมควำมงำมดนิแดนแหง่ปลอ่งนำงฟ้ำ 
ดนิแดนแหง่มรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีเยอืนเมอืง
เกอเรเม เมอืงคอนยำ่ และเมอืงหลวงองักำรำ  

Option Tour >> ข ึน้บอลลนูชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี (ไมร่วมในคำ่
ทวัร)์ 
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บนิตรงระดบั 5 ดำว สูป่ระเทศตรุกโีดยสำยกำรบนิ Turkish 
Airlines 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิ

2  ทำ่อำกำศยำนอสิตนับลู ฮปิโปโดม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย เยเรบำตนั 
พระรำชวงัทอปกำปี พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช 

3  เมอืงบรูซ์ำ่ มสัยดิ Grand Mosque ตลำดผำ้ไหมเมอืงบรูซ์ำ อชิเมยีร ์ 

4  เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส บำ้นพระแมม่ำร ีชอ้ปป้ิงรำ้นเครือ่งหนงั เมอืงปำมคุคำเล ่
ปรำสำทปยุฝ้ำย (ปำมคุคำเล)่ 

5  เมอืงคอนยำ่ เมอืงคปัปำโดเกยี คำรำวำนสไลน ์นครใตด้นิชำดคั ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง 
(Belly dance) 

6  เมอืงเกอเรเม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ คปัปำโดเกยี โรงงำนทอพรม โรงงำนเซรำมคิ 
Jewellery Shop กรงุองักำรำ 

7  องัคำรำ่ กรงุอสิตนับลู ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Candy Shop ตลำดสไปซ ์ทำ่
อำกำศยำนอตำเตริก์ อสิตนับลู 

8  อสิตลับลู ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิ

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

04 - 11 Feb 2018  29,998  29,998 29,998 29,998 7,500 

18 - 25 Feb 2018  31,998  31,998 31,998 31,998 7,500 

05 - 12 Mar 2018  32,998  32,998 32,998 32,998 7,500 

22 - 29 Apr 2018  32,998  32,998 32,998 32,998 7,500 
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รำยละเอยีดทวัร ์

วันที่   

วันที่ 1 ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิ

19.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศประต ู10 
เคำนเ์ตอร ์U ของสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines เจา้หนา้ทีค่อย
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

23.45  ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ 
TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ TK 069 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

หมายเหต:ุ เฉพาะกรุ๊ปเดนิทางวนัที ่25-1ก.พ.61 นัดหมายเวลา 19.30น. ออกเดนิทาง
เวลา 22.35-05.50+1 

วันที่ 2 ทำ่อำกำศยำนอสิตนับลู ฮปิโปโดม สุเหรำ่สนี ำ้เงนิ สุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย เยเรบำ
ตนั พระรำชวงัทอปกำปี พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช 

06.05  เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนอตำเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศ
ตรุก ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู 
(Istanbul) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) เมอืงส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนติ
โนเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตนับลูเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 
ทวปี  คอื ทวปียโุรป (ฝั่งThrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝั่งอนำโต
เลยี) ในอดตีอสิตนับลูเป็นเมอืงส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบรเิวณนัน้สง่ผลใหอ้สิ
ตนับลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง(มือ้ที1่) 

หลงัทานอาหารน าทา่นชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยูท่ีจั่ตรุัสสลุตา่นอาเหม็ด 
ซึง่คัน่ระหวา่งมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia และ มสัยดิสนี ้าเงนิ เป็นสิง่กอ่สรา้งสมัย
กรกี เมือ่ ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมเีสา
ส าคญั 3 ตน้คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7, เสาอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสารปู
ง ูน าทา่นชมสุเหรำ่สนี ำ้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวาม
สวยงามแหง่หนึง่ ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้น
ใน และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาห์
เหม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี จากนัน้ชมสุเหรำ่เซนตโ์ซเฟีย 
(Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจบุนั พพิธิภัณฑฮ์าเยยีโซเฟีย 
(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกู
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เปลีย่นเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่  หนึง่ 
และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่อยูท่ีย่อดโดมขนาดมหมึา
กลางวหิาร และนับเป็นตวัอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์จากนัน้น าทา่น
เขา้ชมอำ่งเก็บน ำ้ใตด้นิเยเรบำตนั (Yerebatan Saray or The Underground 
Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครอสิตนับลู สามารถเก็บน ้าได ้
มากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 
140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 
ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความงามใตด้นิ
ของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ ่

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที2่) 

  

บ่าย  น าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัทอปกำปิ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับ
ของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจบุนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภณัฑ์
สถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล ้าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดบั
มรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของสลุตา่นฯลฯ
(ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่นอาจจะท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 
จากนัน้น าทา่นชมพระรำชวงัโดลมำบำหเ์ช (Dolmabahce) ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 
12 ปี ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยา้ขนาดใหญน่ ้าหนักถงึ 4.5 ตนั เครือ่งแกว้เจยีระไน และพรมทอผนืทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที3่) 

หลงัอำหำรค ำ่น ำเขำ้สูท่ ีพ่กัแรมพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั: Ramada Encore Bayrampasa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วันที่ 3 เมอืงบรูซ์ำ่ มสัยดิ Grand Mosque ตลำดผำ้ไหมเมอืงบรูซ์ำ อชิเมยีร ์ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม(มือ้ที4่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูซ์ำ (Bursa) (ระยะทำง 154ก.ม./2.30ช.ม.) น าทา่น
ชมความงามของ มสัยดิเกำ่แก ่Bursa Grand Mosque ภายในจะพบกบัผลงานอนั
ละเอยีดออ่น และประณีตของงานกระเบือ้งประดบัทีม่สีสีนัลวดรายทีล่ะเอยีด และ
ซบัซอ้นอยา่งพสิดารทัง้ลายรปูวงกลม รปูดาว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของศาสนาอสิลามและ
รปูเรขาคณติ ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของตวัเมอืงทีใ่นอดตีกษัตรยิท์ีเ่คยปกครอง
อาณาจักรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นทีฝั่งศพ และนอกจากนัน้ยังถกูตกแตง่ใหเ้ป็น
สวนทีส่วยงาม รม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจ านวนมาก จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่สี ี

เขยีว Green Bursa สุสำนสเีขยีว Green Tomb สุเหรำ่สเีขยีว หรอื Yesil 
Mosque สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของเมอืงบรูซ์าถกู
สรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนกิชือ่ Haci Ivaz Pasa โดยใชร้ปูแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสเุหรา่มคีวามโดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบือ้งหนิออ่นสี

ฟ้าเขยีวในการตกแตง่ ผนังและเพดาน  ดา้นในก็ถกูตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสฟ้ีา
เขยีวเชน่เดยีวกนั นอกจากนี้ภายในสเุหรา่แหง่นีย้ังมทีีบ่รรจศุพของสลุตา่นเมหเ์มดที ่1 
และครอบครัว สถานทีแ่หง่นี้จงึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง(มือ้ที5่) 

บ่าย  น าทา่นสู ่ตลำดผำ้ไหมเมอืงบรูซ์ำ Bursa Silk Market ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์าที่
ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีซึง่อยูไ่มจ่ากทะเลมารม์ามากนัก โดย
ตลาดแหง่นี้คา้ขายผลติภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลมุศรีษะลวดลาย
พืน้เมอืงจะขายดเีป็นพเิศษ อนัเนื่องมาจากตรุกเีป็นประเทศทีม่ผีูนั้บถอืศาสนาอสิลาม
มากอกีหนึง่ประเทศ ซึง่นอกจากผา้คลมุแลว้ก็ยังมเีสือ้ผา้หลากหลายแบบ และดว้ย
สสีนัของผา้ไหมทีส่ดใสนี่เองทีท่ าใหต้ลาดแหง่นี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จนครัง้
หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ควนีอลซิาเบทแหง่องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควร
น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง330กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.20 ชัว่โมง)เป็นเมอืงเกา่แก ่รายลอ้มดว้ยหบุเขา แตก็่มสีว่นทีต่ดิทะเลอยู่
บา้งเสมอืนเป็นเมอืงตากอากาศแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนของยโุรป 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (มือ้ที6่) 

:น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั พกัที ่ ARMIS HOTEL Izmir หรอืระดบัเดยีวกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วันที่ 4 เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส บำ้นพระแมม่ำร ีชอ้ปป้ิงรำ้นเครือ่งหนงั เมอืงปำมคุคำเล ่
ปรำสำทปยุฝ้ำย (ปำมคุคำเล)่ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม(มือ้ที7่) 

น าทา่นชม เมอืงโบรำณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารทีเ่ป็นสญัลกัษณข์อง 
นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารส าคญัอกีแหง่คอื
วหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน 
ความโดเดน่ของวหิารแหง่นี้คอือยูใ่นสภาพทีส่มบรูณม์าก จากนัน้ปิดทา้ยกนัที่
ส ิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้ง
โดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 
10 ของประชากรในยคุนัน้ สรา้งสมัยกรกีโบราณ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บำ้นพระแม่
มำร ีHouse of Virgin Mary ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศยัอยูแ่ละ
สิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้ ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนั ชือ่ 
แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได ้
เขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอ
เสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลงันี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุันบา้น
พระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีปูปัน้ของพระแมม่าร ีซึง่พระ
สนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊ก
น ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่งสขุภาพ ความ
ร า่รวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการ
ใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน น ำ
ทำ่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนงัคณุภำพสูง ซึง่ตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่ี
คณุภาพทีส่ดุอกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace,Prada, 
Michael Korsอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (มือ้ที8่) 

บ่าย  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปำมคุคำเล ่Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ค าวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ี
หมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท 
เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศา
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เซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหล
รนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนือผวิ
ดนิ และท าปฏกิริยิาจับตวัแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภมูิ
ประเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาและ โดดเดน่เป็น
เอกลกัษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปามคุคาเล ่ไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปีค.ศ.1988 น าทา่นชม 
ปรำสำทปยุฝ้ำย(ปำมคุคำเล)่ เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแรร่อ้น น าทา่นชมหนา้ผาทีข่าว
กวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งน ้า เป็น รปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะ
ดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น ้าแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู 
หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่ง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์น ้าแรน่ี้มอีณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศา
เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัใินการรักษา
โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตี
กาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้น าทา่นชมเมอืงโบรำณเฮยีรำโพ
ลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบ่ าบดัโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์เูมเนสที1่แหง่แพร์
กามมุ ในปี 190 กอ่นครสิตก์าล สถานทีแ่หง่นี้มแีผน่ดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 
1334 จงึไมม่คีนอาศยัอยูอ่กี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่น ้าทีศ่กัสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจบุนั
ตัง้อยูใ่นปามคุคาเล สถานทีส่ าคญัอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน ้าโรมัน 
โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที9่) 

:น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 5 เมอืงคอนยำ่ เมอืงคปัปำโดเกยี คำรำวำนสไลน ์นครใตด้นิชำดคั ชมระบ ำหนำ้
ทอ้ง (Belly dance) 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม(มือ้ที1่0) 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยำ่ Konya(402 ก.ม./ 5 ช.ม.) เป็นเมอืงที ่นยิมใช ้

เป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึง่เป็น
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อาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุกหีรอืทีย่คุนัน้เรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูน่ ้าของ
ประเทศ 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที1่1) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปำโดเกยี Cappadocia (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลา
น่ังรถประมาณ 3 ชัว่โมง) ซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมอืงที่
มลีกัษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก ระหวำ่งทำงแวะถำ่ยรปู ”คำรำวำนสไลน”์ ทีพ่ัก
กองคาราวานในอดตีของสลุตำ่นฮำ(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้น
สลุตา่นฮาน ีสรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที ่13 ประตทู าดว้ยหนิ
ออ่นสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้าและ
หอ้งนอน น าทา่นชม นครใตด้นิชำดคั Underground City of Chadak เกดิจาก
การขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศตัร ูเมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบ
เครือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร 
โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรของโรงแรม (มือ้ที1่2)   

ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆของตรุกอีนัลอืชือ่ที่
น่าตืน่ตาตืน่ใจ 

:น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั : 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 6 เมอืงเกอเรเม พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ คปัปำโดเกยี โรงงำนทอพรม โรงงำน
เซรำมคิ Jewellery Shop กรงุองักำรำ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

**ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยีจะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใช ้
เวลาอยูบ่อลลนูประมาณ1ชัว่โมง(คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา220Us ตอ่
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1ทา่น)** คณะออกเดนิทำงสูเ่มอืงเกอเรเม(Goreme) น าทา่นเยีย่มชม
พพิธิภณัฑก์ลำงแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ.9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย
การขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่
ลทัธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (มือ้ที1่1) 

บ่าย  น าทา่นชม เมอืงคปัปำโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่า
อศัจรรย ์ซึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับ
ถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะ
แผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสา
รปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดนิ จน
ไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนำงฟ้ำ” และไดร้ับการแตง่ตัง้จาก  องคก์ารยเูนสโกให ้
เป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี เขา้ชมบา้นชน
พืน้เมอืง Local Cave House ของชาวพืน้เมอืง Cappadocia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ 
เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมอืงตรุก ีเมือ่มผีูม้าเยีย่มเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น 
Welcome drink เพือ่แสดงถงึน ้าใจและมติรภาพระหวา่งเพือ่นใหม ่จากนัน้อสิระใหท้า่น
ไดถ้า่ยภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผีูค้นอาศยัอยูจ่รงิๆ แวะชม โรงงำนทอพรม 
(Carpet) โรงงำนเซรำมคิ (Pottery)และรำ้นจวิเวอรร์ ี ่Jewellery อสิระกบักำร
เลอืกซือ้สนิคำ้และของทีร่ะลกึไดต้ำมอธัยำศยัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุองัคำ
รำ่ Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง) ซึง่เป็น
เมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสอง
รองจากอสิตนับลูระหวา่งทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของทะเลสำบเกลอื(LAKE 
TUZ)น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ ีพ่กั 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่2)  

: น ำเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม TURIST HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วันที่ 7 องัคำรำ่ กรงุอสิตนับลู ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Candy Shop ตลำดส
ไปซ ์ทำ่อำกำศยำนอตำเตริก์ อสิตนับลู 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม(มือ้ที1่3) เดนิทางสู ่กรงุอสิ
ตนับลู Istanbul (ระยะทาง450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20 ชม.) 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (มือ้ที1่4) 

บ่าย  จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด ำ 
(The Black Sea) เขำ้กบัทะเลมำรม์ำรำ่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้ส ิน้ 
ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต5่00เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของ
ทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัทีน่ีน่อกจากความสวยงามแลว้ ชอ่ง
แคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่

หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้ส ิน้ 
จากนัน้น าทา่นสุ ่ชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลำดสไปซม์ำรเ์ก็ต (Spice 
Market) หรอืตลำดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่
วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุก ีอยา่งแอปริ
คอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี(มือ้ที1่5)    
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง สทูา่อำกำศยำนอตำเตริก์ เมอืงอสิตนับลู เพือ่
เช็คอนิเดนิทำงกลบั 

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

 

วันที่ 8 อสิตลับลู ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิ

01.55  ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ
ที ่TK68 

14.50  เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

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

หมำยเหต:ุ รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะ
อำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ กำรจรำจรชว่งเทศกำลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้
ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลกั 
เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

 การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทางทางบรษัิทฯจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นกำร
เดนิทำง 10 วนั 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยัง
ประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้
เพราะจะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

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

  **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวัน
เดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้ม
ยอดคงเหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่ห ้
ทราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้
แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

  ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้ง
เดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 
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  ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนั กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น ตอ้งจา่ย
คา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

  ลูกคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่บัมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง 
TRP จะไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี 

  การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่
เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัร์
ระหวา่งการเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

· คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

· คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดำว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น (ในกรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีง
แทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่น
ใหญจ่ะไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกัพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพกัเดีย่วเพิม่) 

· คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิการเปลีย่นแปลง 

· คา่รถตลอดรายการทวัร ์

· คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ   

· คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

· คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ทา่น ละ 1ใบ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม ไมส่ามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละคา่
ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ หำกน ำ้หนกัเกนิทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ปรบั
หนำ้เคำนเ์ตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

· คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ไมร่วมประกนัสุขภำพ  

· คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบั
รถ) 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
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· คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

· คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 60 USD/ทำ่น ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมประทบัใจในกำร
บรกิำร 

· คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

· คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีาร
เก็บเพิม่ 

· คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

· คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

· คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

· คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

· คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3.
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4.ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5.สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6.รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทาง
บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว 
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

  

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำม
เขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทำ่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 
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4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. กำรประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
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15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

 


