
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่กัด ิส์ทิธ ิ ์ทางศาสนา 
- พระราชวงัทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 
- เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ 
- นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลก 
- เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็น เมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน า้พุเกลอืแรร่อ้น 
- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน า้พุเกลอืแรร่อ้นนี ้เกดิทศันยีภาพของน า้ตกสขีาวเป็นช ัน้ๆหลายช ัน้ 
- พระราชวงัโดลมาบาเช ่สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมซดิในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี 
- พกั โรงแรม ระดบั 5 ดาว 4 คนื และโรงแรมสไตรถ์ า้ ววิหลกัลา้น 2 คนื  
- รบัประทานอาหารเย็นสดุ Exclusive ณ หอคอยกลางน า้ Maiden Tower 

 
 

วนัที1่  กรงุเทพ (สุวรรณภมู)ิ 

 

19.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงอสิตลับลู ประเทศตุรก ีโดยสายบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK69 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.20 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน

บนเครือ่ง  

 

 

 

 



 

 

วนัที2่ สนามบนิอะตาเตริก์ – เมอืงอชิเมยีร ์– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ี– โรงงานผลติ

เคร ือ่งหนงั - เมอืงคูซาดาซ ี

 

05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตลับลู ประเทศตรุก ี

08.00 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอชิเมยีร ์(Izmir) โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิ TK 

2312 

09.25 น. ถงึสนามบนิเมอืงอชิเมยีรจ์ากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณทีม่กีาร

บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มา

ปักหลกัสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดย

พวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา

เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวดัของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่

ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่

สามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันน้ี น าท่านเขา้ชม บา้นพระแมม่า

ร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์น

บา้นหลงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเคร ือ่งหนงั (Leather Factory)ซึง่ประเทศตรุกเีป็นประเทศทีม่ี

ฐานการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดบัตน้ๆของโลก อสิระใหท้่านเลอืกชมผลติภัณฑจ์าก

เครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ี(Kusadasi)เมอืง

ท่าเลยีบชายฝ่ังทะเลของประเทศตรุก ีซึง่ท าใหใ้นอดตี เมอืงน้ีเป็นเหมอืนท่าเรอืขนสง่สนิคา้ เป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูสง่ออกไปทั่วโลก 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก ARIA CLAROS BEACH 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรอืระดบัใกลเ้คยีง   

 

วนัที3่ เมอืงคูซาดาซ ี– เมอืงปามุคคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงเฮยีราโพลสิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึน้มาจาก

ใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผ่ลขึ ึน้กึง่

สถาปัตยกรรม 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของนา้พุเกลอืแร่รอ้นน้ีได ้

กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของนา้ตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมทา ให ้



 

เกดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางนา้เป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก ท่านจะไดส้มัผัส เมอืง

เฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น

ซึง่เชือ่กนัวา่มส ีรรพคณุในการรักษาโรคเมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงน้ีเกดิการ

พังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่ว ไปบางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร 

เชน่ โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

พัก COLOSSAE THERMAL 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 

วนัที4่ เมอืงปามุคคาเล ่– พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ – เมอืงคปัปาโดเกยี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทุกท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana museum) สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุาน

ของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รูมี ่อาจารยท์างปรชัญาประจา ราชสา นักแห่งสลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์ค

บาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม สเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และ

ยังเป็นสสุานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

  ระหวา่งทางแวะชม Caravansarai ทีพ่ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพ่ักแรมของ

กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโด

เกยี (Cappadocia)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ระหวา่ง ทะเลด า กบั 

ภูเขาเทารุส มคีวามส าคญัมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทาง

คา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวน

มหาศาล กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหมข่ึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และ

หมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว า่) ปลอ่ง กระโจม โดม และ

อกีสารพัดรูปทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า” 

(Fairy Chimney) โดยชือ่ คปัปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่น

แรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันน้ีก็ยังเลีย้งมา้กนัอยู่

บรเิวณน้ี อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยู่ใตเ้มอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งน้ีขดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายใน

เมอืงใตด้นิยังแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้

รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แห่งเลยทเีดยีว และยังมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกี

ดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ 

คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน 



 

เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่น้ี ทางองคก์รยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืง

คปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้นาท่านชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ า หนา้ทอ้ง” หรอื Belly Dance เป็นการเตน้ร า ที่

เกา่แกอ่ย่างหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียนนัก

ประวตัศิาสตรเ์ชือ่กนัวา่ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบา หนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึ

ปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซทีา ใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็น

ศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงามจนกลายมาเป็นระบา หนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเขา้สู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถ า้จ าลอง มาตรฐานตุรก  ี

หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที5่ เมอืงคปัปาโดเกยี - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่– บา้นพกัของมนุษยถ์ า้พืน้เมอืง – โรงงานทอ

พรม – โรงงานเซรามคิ 

  

 ** ส าหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูน ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น.

เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง 

*(คา่ขึน้บอลลนู ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวรป์ระมาณ 230-250 USD) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ซึง่

องคก์รยูเนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แห่งน้ี ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้า

เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาครสิต ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ Pottery Kebab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าเขา้ชม บา้นพกัของมนุษยถ์ า้พืน้เมอืง (Local Cave House) ของชาวพืน้เมอืง Cappado-

cia พรอ้มดืม่ชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมอืงตรุก ีเมือ่มผีูม้าเยีย่มเยยีนก็จะมอบชา 

กาแฟ เป็น Welcome Drink เพือ่แสดงถงึน ้าใจและมติรภาพระหวา่งเพือ่นใหม่ จากนัน้อสิระใหท้่าน

ไดถ้่ายภาพบา้นพืน้เมอืงทีม่ผูีค้นอาศยัอยูจ่รงิๆ จากนัน้น าท่านเขา้ชม โรงงานทอพรม (Carpet 

Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ี

ใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเขา้สู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถ า้จ าลอง มาตรฐานตุรก  ี

หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที6่  เมอืงคปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – เมอืงอสิตนับลู 

 

** ส าหรับทา่นตอ้งการสัมผัสประสบการณใ์หมก่ับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแ์คนยอ่น 

ตรอกซอกเขาทีเ่ป็นรูปทรงตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิอยา่งทีไ่มเ่คยมนัีกทอ่งเทีย่วชาวไทยไดเ้คยสัมผัสมากอ่น 

แวะใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับภเูขารูปทรงตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งใกลช้ดินับวา่เป็นประสบการณใ์หมอ่ยา่งแทจ้รงิ  (คา่ข ึน้

บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ราคาโดยประมาณ  80 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความ

จ านงคก์ับหัวหนา้ทัวรโ์ดยตรง ทางบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่นัน้) ** 

 



 

น าท่านออกเดนิทางสู ่จดุชมววิ (Devrent valley) เป็นววิที่ดทีีสุ่ดของคัปปาโดเกยีซึง่สามารถ

มองเห็น ปลอ่งไฟ นางฟ้าชนดิตา่ง ๆ ไดเ้ชน่ รูปเห็ด และสตัวต์า่ง ๆ จากนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (Underground City)เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบ

ภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 

ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน ์มี

โบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบี่อน ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศคอ่นขา้งบางเบา

เพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไม่ได ้

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

15.55 น.  น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่

TK2013 

17.50 น.   เดนิทางถงึ เมอืงอสิตนับลู เมอืงทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีส่ดุ

ในตรุก ีเดมิชือ่วา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตรเ์ป็นเมอืงส าคญั

ของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้จงึสง่ผลใหอ้สตินับูล มชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป เชน่ ไบแซ

นเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล นอกจากนัน้ยัง เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีเป็น

เมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรปและทวปีเอเชยี 

เย็น   พเิศษ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารกลางน า้ (Maiden Tower) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที7่ กรงุอสิตนับลู – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – จตัุรสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด – ฮปิโปโดม – สุเหรา่

สนี า้เงนิ - อโุมงคเ์ก็บนา้ เยเรบาทนั – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่าน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั จุดยุทธศาสตรท์ีเ่ชือ่มตอ่กบัทะเลดา เขา้กบัทะเลมารม์าร่า

แลว้ยังมจีุดชมววิทีส่า คญัคอืสะพานแขวนบอสฟอรัสเป็นสะพานทีท่า ขึน้เพือ่ใหร้ถยนตส์ามารถวิง่

ขา้มฝ่ังยโุรปและเอเชยีได ้เป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาวถงึ 1,560 เมตร นอกจากนัน้ระหวา่ง



 

ลอ่งเรอืสามารถมองเห็นสถานทีส่ าคญัเชน่ พระราชวงัโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรอืนของเศรษฐตีรุกที่

ตัง้อยู่รมิแม่นา้ตลอดความยาวทัง้สิน้ประมาณ32 ก.ม. โดยมคีวามกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 

กโิลเมตร น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีือ่เรยีก

โบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และ

ศนูยก์ลางเมอืงในยุคไบแซนไทน ์น าท่านเขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานที่

ศกัดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ ชือ่น้ีไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้

ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดย

สลุตา่นอาหเ์หม็ตที ่1 ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี น าท่านเดนิทางสู ่อโุมงคเ์ก็บน า้ 

เยเรบาทนั (YEREBATAN SARNICI) สรา้งในสมัยจกัรพรรดจิัสตเินียนในปี ค.ศ.532 เพือ่เป็น

ทีเ่ก็บนา้สา หรับใชใ้นพระราชวงั สา รองไวใ้ชย้ามอสิตนับูลถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง ทีม่าของสถานที่

แห่งน้ีชวนใหน่้าขนลกุอยู่ไม่นอ้ย เสาคอลมัน ์หัวเสา และฐานเสานามาจากซากปรักหักพงัของ

อาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆมากมาย อย่างเชน่เสาประดบัรูปศรีษะเมดซูา่ทีก่ลบัหัวลงและ

ตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดนา้ตา ในยุคออตโตมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนัน้น าทุกท่านเขา้ชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Saint Sophia) หรอื โบสถฮ์าเจยีโซเฟีย 1 ใน 

7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสลุมิในอดตีเป็นโบสถท์าง

ศาสนาครสิตพ์ระเจา้จักรพรรดคิอนสแตนตนิเป็นผูส้รูา้งเมือ่ประมาณครสิตศ์ตวรรษที1่3 เพือ่เป็น

โบสถข์องศาสนาครสิตแ์ตถู่กผูก้อ่การรา้ยบุกท าลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกด ิการ

ขดัแยง้ระหวา่งพวกทีนั่บถอืศาสนาครสิตก์บัศาสนาอสิลามจวบจนถงึรชัสมยัของพระเจา้จัสตนิเนียน 

โดยสรา้งโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียขึน้ ใหม่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมือ่ประมาณปี

พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุไดพ้ยายามหาสิง่ของมคีา่ตา่งๆมา

ประดบัไวม้ากมายสรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกนัอย่างมโหฬารตอ่มาเกดิแผ่นดนิไหวอย่างใหญ่

ทา ใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่ส ิน้สมยัของจักรพรรดจิัสตนิเนียนถงึ

สมัยพระเจา้โมฮมัเหม็ดที ่2 เป็นผนั้บถอืศาสนาอส ิลามจงึไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสเุหร่า

ของชาวอสิลาม น าท่านเดนิทางสูย่่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์(SPICE MARKET) หรอืตลาด

เครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชา 

กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อนัเลือ่งชือ่ของตรุกซี ึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไดเ้วลา

อนัสมควรถงึเวลาอนัสมควร 

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัที8่ กรงุอสิตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช ่– มสัยดิชามลกีา – ยา่นทกัซมิสแควร ์- สนามบนิอสิตนับลู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมซดิในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 

30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่นศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตกตวัอาคารยาวถงึ 600 เมตรตัง้อยู่

รมิชายฝ่ังทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวปียุโรปจุดเดน่ของวงัแห่งน้ีคอืมกีารประดบั

ตกแตง่ดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีัง้เฟอรน์เิจอรพ์รมโคมไฟเครือ่งแกว้เจยีระในและรูป

เขยีนรูปถ่ายตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีรข์องขวญัจากองักฤษทา จากแกว้

ครสิตลัขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรัม ประดบัดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมอืผนืเดยีวที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลกเสาหนิออ่นบันไดทางขึน้หอ้งโถงตรงราวทา ดว้ยไมว้อลนัตลกูกรงราวบันไดทา 

ดว้ยแกว้ครสิตลัพรมชัน้เลศิราคาแพงทีส่ดุในโลกเครือ่งแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีดทีีส่ดุในโลกของ

สาธารณรัฐเช็กหนิออ่นจากอยีปิตม์าทา หอ้งอาบนา้ (เซาน่า)ในรูปแบบทีเ่รยีกวา่เตอรก์ช ิบาธทีน่่า

สงัเกตคอืมนีาฬกิาวางประดบัไวม้ากมายทุกเรอืนจะชีบ้อกเวลา 0906 นอน้เป็นเวลาทีป่ระธานาธบิดี

มุสตาฟาเคมาลหรอือตาเตริก์ถงึแกอ่สญักรรมในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม มสัยดิชามลกีา (Camlica Mosque) เป็นมัสยดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในตรุก ีเปิด

ใหป้ฎบิัตศิาสนกจิครัง้แรกเมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2019 มัสยดิสามารถรองรบัผูป้ฎบิัตศิาสนกจิไดม้าก

ถงึ 63,000 คน โดยใชส้ถาปัตยกรรมตามแบบฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถงึศลิปะในปัจจุบัน

ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวัทีส่ดุ จากนัน้น าท่านสู ่ยา่นทกัซมิสแควร ์(Taksim Square) เป็น

ย่านคกึคกัทีส่ดุในมหานครอสิตนับลแูละเป็นจุดศนูยร์วมของนักท่องเทีย่วทั่วโลก ตัง้อยู่ในเขตยโร

ปของนครอสิตนับูล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู  

เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่านท า TAX REFUND เช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระน าท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิ

อสิตุลบูล กรุงอสิตนับูล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระเตรียมตัวเดนิทางกลับ

กรุงเทพฯ 

 

วนัที9่  กรงุเทพ(สุวรรณภมู)ิ 

 

01.50 น. ออกเดนิทางจากเมอืงอสิตลับลู กลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK58 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 9.35 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน

บนเครือ่ง  

15.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่น

ละ 

เดอืน พฤศจกิายน 

19 – 27 พฤศจกิายน 2562  45,900 45,900 44,900 9,900 

เดอืน ธนัวาคม 

2 – 10 ธนัวาคม 2562  49,900 49,900 48,900 9,900 

เดอืน มกราคม 

21 – 29 มกราคม 2563  45,900 45,900 44,900 9,900 

เดอืน กมุภาพนัธ ์

11 – 19 กมุภาพนัธ ์2563  49,900 49,900 48,900 9,900 

25 กมุภาพนัธ ์– 4 มนีาคม 2563  45,900 45,900 44,900 9,900 

เดอืน มนีาคม 

17 – 25 มนีาคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,900 

เดอืน เมษายน 

30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,900 

เดอืน พฤษภาคม 

26 พฤษภาคม – 3 มถินุายน 2563  47,900 47,900 46,900 9,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งท าวซีา่ตุรก ี

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ัน้

ต า่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดงันัน้กรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกครัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยันกบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซือ้ตัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนั

และเวลาเดนิทางได ้อนึง่ บรษัิทฯ จะยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่มั่นใจกรุณา

สอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่วา่จะเกดิเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ท่านก็

ตาม อนัเน่ืองมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวั

ออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดงันัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 



 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ

เงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะ

ยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวน

เงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

  

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  

    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลงั) และเนือ่งจาก 

    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบุ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณาตดิตอ่

พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกนั ซึง่ทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ข

จากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกนัใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

  

 

   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 

   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 

  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  

   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 85 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้น้ีท่าสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง 

และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทาง

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

โดยอตัโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเน่ืองมาจากบรษัิทฯ 

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองที่

น่ังนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี 

 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง

นอ้ยกวา่ 20 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7-10 

วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอื

จัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เน่ืองจากการขอใชว้ลี

แชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทาง

สนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง 

 

- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ไม่

สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย **หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ** 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วมเดนิทาง

พรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่่านสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมี

การปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  



 

 รายการท่องเทีย่วน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากได ้

ส ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ

ผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ 

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เน่ืองจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้

เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากเการกระท าทีส่อ่ไปในทาง

ผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกนั ซึง่ทาง

บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


