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ทวัรต์รุก ีอสิตนับลู 9วนั 6คนื 
 เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญแ่ละสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวฒันธรรม เทีย่วอสิตนับูล
เมอืงหลวงเกำ่แกด่นิแดนแหง่ประวัตศิำสตร ์ชมควำมงดงำมของสเุหร่ำและพระรำชวัง เยีย่มชมเมอืงโบรำณทีย่ ิง่ใหญ่ เอฟฟิซสุหรือเอฟเฟส ที่
ยังคงหลงเหลอืร่องรอยจำกอดตี ชมควำมสวยงำมทำงธรรมชำตอิันน่ำทึง่ทีไ่ม่เหมอืนใครที่ ปามุคคาล ่ปราสาทปุยฝ้าย  ชมทัศนียภำพอัน
สวยงำมแปลกตำของผืนดนิที่เกดิจำกภูเขำไฟระเบดิเมื่อหลำยลำ้นปีก่อนที่คปัปาโดเกีย เมอืงเกอเรเม  เลอืกซือ้ของฝำกที่ Spice 
Bazaar  เป็นตลำดพื้นเมอืงของชำวเมอืงอสิตันบูล ทีม่เีครื่องเทศอันลอืชือ่และ นอกจำกนั้น ยังมอีำหำรขึน้ชือ่ และ ของฝำกมำกมำย พกั
โรงแรม4ดาวของตรุก ีอาหารเต็มอิม่20มือ้! 
Option Tour >> ข ึน้บอลลนูชมควำมงำมของเมอืงคัปปำโดเกยีหรอืสัมผัสประสบกำรณ์น ัง่รถ Jeep Safari ชมววิภูเขำรูปทรงต่ำงๆอย่ำง
ใกลช้ดิ (ไมร่วมในคำ่ทัวร)์ 

       บนิตรงระดบั 5 ดาว โดยสายการบนิ Turkish Airlines                                      

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 
พกัเดีย่วเพิม่ /
เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

8 – 16 เม.ย. 2562 37,900 

ราคาเด็กไมเ่กนิ 2 ปี /(Infant) 
คดิ 50% ของคา่ทวัร ์

7,500 30 
 

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 35,900 7,500 30  

17 – 25 พ.ค. 2562  35,900 7,500 30 
 

** ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซี่า ** 
 

ไฟลบ์นิ 
 
 

 

 

 

Departure Return 

TK065 BKK-IST 21.45-04.00 TK64  IST-BKK  20.10-09.40+1 
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วนัแรก             กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ
 

18.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศประตู 10 เคานเ์ตอร ์U ของ

สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์Turkish Airlines เจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ตดิแท็ก
กระเป๋ำ  

21.45 น. ออกเดนิทำงสู่ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิ

ตนับูล ประเทศตุรก  ีสำยกำรบิน Turkish Airlines โดยเทีย่วบนิ 
TK065 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 10 ชัว่โมง) 

 

 
04.00 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานอตาเตริก์ (Ataturk Airport) เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีหลังผ่ำนพธิีกำรตรวจคน

เขำ้เมืองแลว้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) (เวลำ
ทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ไทย 4ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวกในกำร

นัดหมำยเวลำ) เมอืงส ำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนติ
โนเปิล เป็นเมืองที่มีประชำกรมำกที่สุดในประเทศตุรกี ตัง้อยู่บรเิวณ

ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท ำใหอ้สิตันบูลเป็นเมืองส ำคัญ
เพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวปี  คอื ทวปียุโรป (ฝ่ังThrace 
ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนำโตเลยี) ในอดตีอสิตันบูลเป็น

เมอืงส ำคญัของชนเผ่ำจ ำนวนมำกในบรเิวณนัน้ส่งผลใหอ้สิตันบูลมีชือ่
เรยีกแตกตำ่งกนัออกไป  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนยก์ลำง
กำรคำ้ตลอดจนชมทำงกำรเดนิรถ และขนถ่ำยสนิคำ้จำกเอเชียสู่ยุโร 

นับตังแต่สุลต่ำนอำหเ์ม็ดที่2 ไดส้รำ้ง ป้อมปรำกำรขึน้ที่น่ีเมื่อปี 1452 
เมืองชำนัคคำเลในอดีตเป็นที่ตั ้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัย
สงครำมโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ำยสัมพันธมติรตอ้งกำรรุกคบืหนำ้เขำ้ไปยัง
ชอ่งแคบคำรด์ำแนลสเ์พือ่บบีใหต้รุกถีอนตวัออกจำกสงครำมโลก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที2่)  
บา่ย น ำท่ำนชมเมอืงทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมืองชำนัคคำเล ซึง่เป็นเมือง

ศนูยก์ลำงกำรท่องเทีย่วแห่งหนึง่ บรเิวณกรุงทรอย มีกำรจัดแสดงแบบจ ำลองกรุงทรอยและ

เรือ่งรำวกำรคน้พบโดย นักโบรำณคดพีรอ้มทัง้ภำพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรำ้งซอ้นทับกัน
ถงึ 9 ชัน้ซำกเมอืงเก่ำก ำแพง ประตูและมำ้ไมจ้ ำลองแห่งทรอยซึง่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์
อนัชำญฉลำดดำ้นศกึของนักรบ โบรำณโดยเป็นสำเหตทุ ำใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชม

และถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Trojan Horse)  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  
                    จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 ทีพ่กั: IRIS HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  
 
วนัทีส่าม       เมอืงคูซาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary         

                                                                                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคูซาดาซ ี(Kusadasi) เป็นท่ำเรือ

ธรรมชำติที่ใชม้ำตัง้แต่ก่อนคริสตกำล หลังจำกที่ตกเป็น
อำณำจักรออตโตมัน มหำเสนำดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พำชำ ผูเ้ป็น
วเิซยีรแ์ห่งสุลต่ำนอำหเ์หม็ดที่ 1 และสุสต่ำนออสมันที่ 2 ได ้

สรำ้งสเุหร่ำคำไลชแิละโรงอำบน ้ำ ตลอดจนก ำแพงเมืองที่พัก
ส ำหรับกองคำรำวำน เพื่อใหคู้ซำดำสเึป็นเมืองท่ำที่เหมำะใน
กำรท ำกำรคำ้ระหว่ำงยุโรปและแอฟรกิำใต ้และ คูซำดำสเึพิง่

เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ.1980 จำกนัน้ น ำท่ำนสู ่

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานอสิตนับลู – เมอืงชานคัคาเล-เมอืงทรอย - มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 
  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
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เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อำคำรที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คอื หอ้งสมุดของเซลซุส 
Library of Celsus และอำคำรส ำคญัอกีแห่งคอืวหิำรแห่งจักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรำ้งขึน้ถวำยแด่
จักรพรรดเิฮเดรยีน ควำมโดเด่นของวหิำรแห่งน้ีคอือยู่ในสภำพที่สมบูรณ์มำก จำกนัน้ปิดทำ้ยกันที่ส ิง่ก่อสรำ้งที่มี

ขนำดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คอื โรงละคร Great Theatre ซึง่สรำ้งโดยสกัดเขำ้ไปในไหล่เขำใหเ้ป็นที่น่ัง 
สำมำรถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน ซึง่คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชำกรในยุคนัน้ สรำ้งสมัยกรกีโบรำณ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที5่) 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บา้นพระแม่มาร ีHouse of Virgin Mary ซึง่
เชือ่กนัวำ่เป็นทีส่ดุทำ้ยทีพ่ระแม่มำรมีำอำศยัอยู่และสิน้พระชนม์
ในบำ้นหลังน้ี ถูกคน้พบอย่ำงปำฏิหำริย์โดยแม่ชีตำบอดชำว

เยอรมัน ชื่อ แอนนำ แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824  ไดเ้ขยีนบรรยำยสถำนที่ไว ้

ในหนังสืออย่ำงละเอียดรำวกับเห็นดว้ยตำ

ตนเอง เมื่อเธอเสียชีว ิตลงมีคนพยำยำม
สืบเสำะคน้หำบำ้นหลังน้ี จนพบในปี ค.ศ. 
1891 ปัจจุบันบำ้นพระแม่มำรไีดร้ับกำรบูรณะ
เป็นบำ้นอฐิชัน้เดยีว ภำยในมีรูปปั้นของพระ

แม่มำร ีซึง่พระสนัตะปำปำ โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดำ้นนอกของบำ้นมี
ก๊อกน ้ำสำมก๊อกที่เชือ่ว่ำเป็นก๊อกน ้ำที่มีควำมศักดิส์ทิธิ ์แทนควำมเชือ่ในเรื่อง สุขภำพ ควำม
ร ่ำรวย และควำมรัก ถัดจำกกอ๊กน ้ำเป็น ก ำแพงอธษิฐำน ซึง่มีควำมเชือ่ว่ำ หำกตอ้งกำรใหส้ ิง่ที่

ปรำรถนำเป็นควำมจรงิใหเ้ขยีนลงในผำ้ฝ้ำย แลว้น ำไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐำน 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
                  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 ทีพ่กั: ROYAL PALACE HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  

 
วนัทีส่ ี ่          เมอืงปามุคคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาเล)่ –  เมอืงเฮยีราโพลสิ                                                                                
                                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) 
น ำท่ำนออกเดนิทำงสูเ่มอืงปามุคคาเล ่Pamukkale ค ำวำ่ “ปำมุคคำเล่” 
ในภำษำตุรก ีหมำยถงึ “ปรำสำทปุยฝ้ำย”  Pamuk หมำยถงึ ปุยฝ้ำย 
และ Kale หมำยถงึ ปรำสำท เป็นน ้ำตกหนิปูนสขีำวที่เกดิขึน้จำกธำรน ้ำ

ใตด้นิทีม่อีณุหภูมปิระมำณ 35 องศำเซลเซยีส ซึง่เป็นที่มีแร่หนิปูน (แค
ลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมำณที่สูงมำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ 
“คำลดำก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่ำงออกไปทำงทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึน้มำเหนือผวิดนิ 

และท ำปฏกิริยิำจับตวัแข็งเกำะกนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไป
ตำมภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิำกรรมธรรมชำต ิอนัสวยงำมแปลกตำและ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยำกจะหำที่ใดเหมือน จนท ำให ้ปำมุคคำเล ่

ไดร้ับกำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตแิละ
วฒันธรรมในปี ค.ศ.1988 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที8่) 

0บา่ย น ำท่ำนชม ปราสาทปยุฝ้าย  ปามุคคาล ่เมอืงแห่งน ้ำพุเกลอืแร่รอ้น น ำ

ท่ำนชมหนำ้ผำที่ขำวกวำ้งใหญ่ดำ้นขำ้งของอ่ำงน ้ำ เป็นรูปร่ำงคลำ้ย
หอยแครงและน ้ำตกแชแ่ข็ง ถำ้มองดจูะดเูหมือนสรำ้งจำกหมิะ เมฆหรือ

ปุยฝ้ำย น ้ำแร่ทีไ่หลลงมำแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่ำง
ตำ่งๆ อย่ำงมหัศจรรย ์น ้ำแร่น้ีมอีณุหภูมปิระมำณ 33-35 องศำเซลเซยีส 
ประชำชนจงึนิยมไปอำบหรือน ำมำดืม่ เพรำะเชื่อว่ำมีคุณสมบัตใินกำร
รักษำโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ควำมดันโลหิตสูง โรคทำงเดิน

ปัสสำวะ และโรคไต ในอดตีกำลชำวโรมันเชือ่ว่ำน ้ำพุรอ้นสำมำรถรักษำ
โรคได ้จำกนัน้ น ำท่ำนชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ใน
อดตีเป็นสถำนทีบ่ ำบัดโรค กอ่ตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1แห่งแพรก์ำมุม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที9่)  
                     จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 ทีพ่กั: MUSTAFA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันก่อน  
วันเดนิทำง)  
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วนัทีห่า้          เมอืงคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี 

                                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
  
 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่เมอืงคอนย่า Konya เป็นเมืองที่นิยมใช ้

เป็นจุดพักของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
อำณำจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอำณำจักรแห่งแรกของชำวเตริก์

ในตุรก ีหรือที่ยุคนัน้เรียกอนำโตเลยีเป็นอู่ขำ้วอู่น ้ำของประเทศ
น ำท่ำนชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mavlana Museum) ก่อตัง้
ขึน้ปีคศ1231โดย เมฟลำน่ำ เจลำเลดดนิ รูมี่ ผูว้เิศษในศำสนำ

อสิลำม เกดิที่อัฟกำนิสถำน เดนิทำงมำยังเมืองคอนย่ำ เพื่อ
เขยีนบทกวลีกึลบัเป็นภำษำเปอรเ์ซยี และเป็นผูช้ักชวนคนที่นับ
ถอืศำสนำครสิตใ์หเ้ปลีย่นมำนับถอืศำสนำอสิลำม โดยมีพื้นฐำน
อยู่บนควำมสมัพันธท์ีด่รีะหวำ่งกนั เดมิที่น่ีเป็นสถำนที่นักบวชใน

ศำสนำอสิลำมท ำสมำธ ิโดยกำรเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ กอ่นไปท ำกำรหมุนตอ้งอดอำหำร มีกำรเขำ้
หอ้งฝึกทรมำนร่ำงกำยเป็นเวลำ1,0001คนื กอ่นทีจ่ะไปหมุนได ้ผูท้ี่มีสมำธมิำกตัวจะลอยขึน้เมื่อหมุนไปช่วงเวลำ
หนึง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (มือ้ที1่1) 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia  ซึง่องคก์ำรยูเนสโกไ้ดป้ระกำศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เมืองที่มี

ลกัษณะภูมปิระเทศสวยงำมมำกใหท้่ำนชมระบ ำหนำ้ทอ้งตรุก ี(Belly Dance) เป็นกำรเตน้ร ำที่เชือ่กันว่ำเก่ำแก่สุด

อย่ำงหนึง่ มรีำกสบืสำวไดถ้งึ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน สัมพันธก์ับวัฒนธรรมบูชำพระแม่ผู ้
เป็นแหล่งที่มำของพลังชวีติ และมีพธิีกรรมเกีย่วพันกับควำมอุดมสมบูรณ์ เอือ้ใหก้ำรคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิ
ภำพ แตเ่ดมิจงึเป็นกำรร่ำยร ำทีเ่นน้กำรเคลือ่นไหวของกลำ้มเน้ือทอ้งและสะโพก ช่วยใหน้ำงร ำมีร่ำงกำยแข็งแรง 

(พรอ้มเสรฟ์ิ Local Drink ไม่จ ำกดั) 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 
                  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 ทีพ่กั: SERGAH HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  
 
วนัทีห่ก         นครใตด้นิไคมคัล ึ– เมอืงเกอเรเม – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ – กรงุองัการา     

                                                                                                                                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 

หมายเหตุ: ส ำหรับท่ำนใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโด
เกยี จะตอ้งออกจำกโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโด
เกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่ำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บนบอลลูน

ประมำณ 1 ชัว่โมง (คำ่ทัวรไ์ม่รวมคำ่ขึน้บอลลูน 1ท่ำน 
รำคำประมำณ 220  USD ) หรอืถำ้หำกใครอยำกสัมผัส
ประสบกำรณ์ใหม่กับกำรน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลำะ

ไปตำมแกรนดแ์คนยอน ตรอกซอกเขำที่เป็นรูปทรง
ต่ำงๆ ไดเ้ห็นปล่องภูเขำไฟในอกีมุมมองหนึ่ง ใหท้่ำน
ไดแ้วะถ่ำยภำพเก็บควำมประทับใจกับววิทวิทัศน์ที่สวยงำม (ค่ำทัวรไ์ม่รวมค่ำรถJeep 1ท่ำน รำคำประมำณ 120 
USD )  

เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่4) 
บา่ย น ำท่ำนไปยังนครใตด้นิไคมคัล ึ(Kaymakli Underground City) เกดิจำกกำรขุดเจำะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่ำชัน้ 

เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจำกขำ้ศกึศตัรู ในยำมสงครำม ของชำวคัปปำโดเจียในอดตี โดยทัง้จำกชำวอำหรับจำกทำง

ตะวนัออกทีต่อ้งกำรเขำ้มำยดึครองดนิแดนน้ีเพือ่หวังผลประโยชน์ทำงกำรคำ้ และชำวโรมันจำกทำงตะวันตกดว้ย
เหตผุลเดยีวกนั รวมทัง้ตอ้งกำรทีจ่ะหยุดยัง้กำรเผยแพร่ศำสนำครสิตใ์น
ดนิแดนแถบน้ีดว้ย  จำกนั้น น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองเกอเรเม 

(Goreme) น ำท่ำนเยี่ยมชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้  (Goreme Open-
Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลำงของศำสนำครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็น
ควำมคิดของชำวคริสตท์ี่ตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ำเป็น

จ ำนวนมำกเพือ่สรำ้งโบสถ ์และยังเป็นกำรป้องกันกำรรุกรำนจำกชนเผ่ำ
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ลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศำสนำครสิต ์จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรุงองัการา(Ankara) ซึง่เป็นเมืองหลวงที่ตัง้อยู่
บรเิวณกลำงคำบสมุทรอำนำโตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจำกอสิตนับูล ระหวำ่งทำงแวะเทีย่วชมควำม
สวยงำมของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ)  

ค า่                   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 
                  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 ทีพ่กั: SERGAH HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  
 
วนัทีเ่จ็ด          กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซ ์  
                                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุอสิตนับลู Istanbul (ระยะทำง 450 ก.ม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 5.20ช.ม.) 
เทีย่ง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที1่7) 

บา่ย น ำท่ำน ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบ
ทีเ่ชือ่มทะเลด า (The  Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์า
รา่ (Sea of Marmara) ควำมยำวทัง้สิน้ประมำณ 32 

กโิลเมตร ควำมกวำ้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร 
ถอืวำ่สดุขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชยีมำ 
พบกนัทีน่ี่ นอกจำกควำม สวยงำมแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัส

ยังเป็นจุดยุทธศำสตรท์ีส่ ำคญัยิง่ในกำรป้องกันประเทศตุรกี
อกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขำ้ง
ทำงไม่ว่ำจะเป็นพระรำชวังโดลมำบำห์เช่หรือบำ้นเรือน

สไตล์ยุโรปของบรรดำเศรษฐี ซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงำม
ตระกำรตำทั ้งสิ้น จำกนั้น  น ำท่ำนเดินทำงสู่ Spice 
Bazaar หรือตลาดเครือ่งเทศ มักเรียกกันว่ำตลำดอียิปต ์เป็นตลำดพื้นเมืองของชำวเมืองอิสตันบูล ที่มี

เครือ่งเทศอนัลอืชือ่และ นอกจำกนัน้ ยังมอีำหำรขึน้ชือ่ และ ของ  ฝำกมำกมำย เชน่ ถั่วสำรพัดชนดิ, น ้ำผึง้,ไข่ปลำ
เวยีร ์, ขนม อร่อยๆ แบบ เตอรก์ชิดไีลท ์เป็นตน้ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
ค า่                   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม (มือ้ที1่8) จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทำง)  
 
วนัทีแ่ปด           ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ  
                                                                                                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่9) 

น ำท่ำนชม ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ที่จัตุรัสสุลต่ำนอำเหม็ดซึง่คั่นระหว่ำง

มหำวหิำรโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยิดสนี ้ำเงนิ เป็นสิง่ก่อสรำ้งสมัยกรีก เมื่อ 
ค.ศ.203 ใชเ้ป็นสนำมแขง่มำ้และแขง่รถศกึ(Chariot Racing)ทีน่ี่จะมีเสำส ำคัญ 3 ตน้
คอื เสำคอนส  แตนตนิที ่7, เสำอยิปิต ์(Obelisk of Thutmose) และเสำรูปงู น ำท่ำน

ชมสุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถำนที่ศักดิส์ทิธิท์ำงศำสนำ ที่มีควำมสวยงำม
แห่งหนึ่ง ชือ่น้ีไดม้ำจำกกระเบื้องเคลือบสนี ้ำเงินที่ใชปู้ตลอดแนวฝำ
ผนังดำ้นใน และถูกสรำ้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซน

ไทน ์โดยสลุตำ่นอำหเ์หม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลำสรำ้งทัง้หมด 7 ปี 
(ภำยในอำจมกีำรปรับปรุง ท ำใหบ้ำงชว่งไมส่ำมำรถชมดำ้นในได)้ จำกนัน้ น ำ
ท่ำนชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชือ่ใน
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ปัจจุบัน พพิธิภัณฑฮ์ำเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์ำสนำ นิกำยออรโ์ธดอกส ์
ตอ่มำถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่ำ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรำ้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่ง  หนึง่ และ ถือเป็น 1 ใน 7 
สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนำดมหึมำกลำงวหิำร และนับเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่สุดของ

สถำปัตยกรรมไบแซนไทน์ (ปิดเขำ้ชมทุกวันจันทร์) จำกนั้น น ำท่ำนเขำ้ชมอ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตนั 
(Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ำที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในนครอสิตันบูล 
สำมำรถเก็บน ้ำไดม้ำกถงึ 88,000 ลกูบำศกเ์มตร สรำ้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 6 กวำ้ง 70 เมตร ยำว  140 เมตร 
ลกึ 8 เมตร ภำยในอโุมงค ์มเีสำกรกีตน้สงูใหญ่ค ้ำเรยีงรำยเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมีเสำตน้ที่เด่นมำกคอื เสำเมดู
ซำ่ อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูปและชมควำมงำมใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้ำขนำดใหญ่ 

เทีย่ง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (มือ้ที2่0) 

บา่ย น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึง่ในอดตีเคย
เป็นทีป่ระทับของสลุตำ่นแห่งรำชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระรำชวงั
ทอปกำปีกลำยเป็นพพิธิภัณฑส์ถำนแหง่ชำตทิีใ่ชเ้ก็บ  มหำสมบัตอินัล ้ำ
คำ่อำท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลำยครำมจำก
จนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของสลุตำ่นฯลฯ(ปิดเขำ้ชมทกุวัน
อังคำร)  สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสูท่า่อากาศยานอตาเตริก์ 
เมอืงอสิตนับลู เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั  

20.10 น.        ออกเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK64 

 

วนัทีเ่กา้            ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 
 
 

09.40+1 น. เดนิทำงถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 กำรเดนิทำงครัง้น้ีจะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ท่ำน 

    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกนั 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำงทำงบรษัิทฯจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำร เดนิทำง 10 วนั 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ25ท่ำนและท่ำนยงัประสงคเ์ดนิทำงตอ่) 
     โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

 กรณีทีท่่ำนตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตัว๋ทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำงกรณีทีส่ำย
กำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่่ำนเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเน้ือสตัวบ์ำงประเภท ใหท้่ำนโปรดระบุมำใหช้ดัเจน 

 การช าระคา่บรกิาร ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 25 วนักอ่นวนัเดนิทำง 

 **ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวนัเดนิทำงไป-กลับ*) 
กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละดำ่นตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมอืงทำ่น**
กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยทำ่น กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อน

กับเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมกีำรแจง้ลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถำ้แจง้หลงัจำก

เจำ้หนำ้ทีอ่อกเอกสำรทุกอย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิในสว่นน้ี 

 

 รำคำทัวรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สำมำรถสะสมไมลไ์ด ้ไม่สำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำง

ทีร่ะบุเท่ำนัน้ 
 
 ทำงบรษัิทไม่มนีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคำ้ทีไ่ม่รูจ้ักกนั กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน ตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่วเพิม่ตำมรำคำที่

ระบุไวใ้นรำยกำรทัวรเ์ท่ำนัน้ 
 



 

 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

   

 

 ลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทา่น อำจมีค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมำตรฐำนโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีในบำงประเทศ 
ยกเวน้ เด็ก Infant-6 ปี  

 
 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ ำหรับนักท่องเทีย่วเดนิทำงไปตำ่งประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกับผูใ้หบ้รกิำร
ในสว่นตำ่งๆ จงึรบกวนทุกท่ำนเตรยีมคำ่ใชจ้่ำยสว่นน้ีเพือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวรร์ะหวำ่งกำรเดนิทำง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES 

 คำ่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมำตรฐำนหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีำนเทรดแฟรก์ำรแข่งขันกฬีำ
หรือกจิกรรมอื่นๆ ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำม

เหมำะสม) กรณีพัก 3 ท่ำนต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีหอ้ง TRP (3ท่ำน) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มี
คำ่ใชจ้่ำยพักเดีย่วเพิม่) 
 คำ่อำหำรครบทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิำรเปลีย่นแปลง 

 คำ่รถตลอดรำยกำรทัวร ์
 คำ่อตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน ำเทีย่ว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทีส่ำยกำรบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งทา่นละ 1ใบ ไมเ่กนิ 

20 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไม่สำมำรถซือ้เพิม่ไดแ้ละคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะ
สำยกำรบนิ หากน า้หนกัเกนิทา่นจะตอ้งช าระคา่ปรบัหนา้เคานเ์ตอรต์ำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  

 คำ่ประกนัภัยอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  
   ไม่รวมประกนัสขุภำพ  
 คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ พรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไม่รวมทปิพนักงำนขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บรกิำร และคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
 คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวร ์คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียมคอื 60 USD /ทา่น ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 

 คำ่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำน้ีทำงบรษัิทจะไม่รวมคำ่ภำษีท่องเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 
 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7%, คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 
 คำ่ยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 

 คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ตำ่งดำ้ว 
กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ถำ้ม)ี 5. สมุด

บัญชเีงนิฝำก (ถำ้ม)ี 6. รูปถ่ำยส ี2 นิว้ 2 รูป ทำงบรษัิทจะเป็นผูด้ ำเนนิกำรยืน่วซีำ่ใหท้่ำน โดยช ำระคำ่บรกิำรตำ่งหำก (ส ำหรับ
หนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 
 

หมายเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และ
บรษัิท ฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่ำน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำร
กอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง 
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯจะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 
ทัง้หมด 

7. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม 
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมีหอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนั
ได ้
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9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย14วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
12. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. กำรประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเที่ยว ตำม
พ.ร.บ. กำรท่องเที่ยว เท่ำนัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกันสุขภำพในระหว่ำง

กำรเดนิทำงไดจ้ำกบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 
15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่ำนใสห่นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ)เดนิทำงเพือ่กำรท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกใดๆ
ก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆทัง้สิน้ 
 

 


