
CODE: TK94 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
เที่ยวอิสตันบูลเมืองหลวงเก่าแก่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง ชมมัสยิดเก่าแก่ Bursa 
Grand Mosque แห่งเมืองบูร์ซา เยี่ยมชมเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ เอฟฟิซุสหรือเอฟเฟส ที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยจากอดีต 
ชมความสวยงามทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่ไม่เหมือนใครที่ปามุคคาล่ ปราสาทปุยฝ้าย  ชมทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตา
ของผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนที่คัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม 
Option Tour >> ข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์น่ังรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขา
รูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์) 

บินตรงระดับ 5 ดาว โดยสายการบิน Turkish Airlines 
 

วันเดินทาง 

 

ราคา

ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 0 - 2 ป ี

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม /

เดินทางท่านเดียว 

ที่น่ัง 

17 – 24 พ.ค. 61 33,888  

ราคาเด็กไม่เกิน 2 ปี /(Infant) 

คิด 50% ของค่าทัวร์ 

7,500 30 

29พ.ค. – 5 มิ.ย.61  35,888 7,500 30 

31พ.ค. – 7 มิ.ย.61  35,888 7,500 30 

13 – 20 มิ.ย.61 35,888 7,500 30 

27มิ.ย. – 4 ก.ค.61 35,888 7,500 30 

18 – 25 ก.ค.61 34,888 7,500 30 

8 – 15 ส.ค.61 36,888 7,500 30 



22 - 29 ส.ค. 61 34,888 7,500 30 

29ส.ค. - 5 ก.ย. 61 35,888 7,500 30 

12 - 19 ก.ย. 61 34,888 7,500 30 

26ก.ย. - 3 ต.ค. 61 35,888 7,500 30 

10 - 17 ต.ค. 61 36,888 7,500 30 

17 - 24 ต.ค. 61 36,888 7,500 30 

24 - 31 ต.ค. 61 36,888 7,500 30 

7 – 14 พ.ย. 61 35,888 7,500 30 

21 - 28 พ.ย. 61 35,888 7,500 30 

** ส าหรับผูถ้ือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซา่ ** 
 

FLIGHT:  
DEPARTURE: TK065 BKK-IST 21.45-04.00 
RETURN:        TK068 IST-BKK 01.25-15.00 
 
วันแรก         กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
 
18.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช 
แอร์ไลน์ Turkish Airlines เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
ด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า  

21.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) 
เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish Airlines 
โดยเที่ยวบิน TK065 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 

 
วันที่สอง         ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เยเรบาตนั –  
                      พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช        อาหารเที่ยง,เย็น 

 
04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) เมืองอิส

ตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่าน
เดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

เมืองส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็น
เมืองที่มีประชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอส
ฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึงท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมือง
เดียวในโลก ที่ต้ังอยู่ใน 2 ทวีป  คือ ทวีปยุโรป (ฝั่งThrace ของ
บอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ในอดีตอิสตันบูลเป็น
เมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ันส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่1) 
 หลังทานอาหารน าท่านชม ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่ที่จัตุรัส

สุลต่านอาเหม็ดซ่ึงคั่นระหว่างมหาวิหารโซเฟีย Hagia Sophia และ 
มัสยิดสี น้ าเงิน เป็นสิ่ งก่อสร้างสมัยกรีก เมื่อ ค.ศ.203 ใช้ เป็น
สนามแข่งม้าและแข่งรถศึก(Chariot Racing)ที่นี่จะมีเสาส าคัญ 3 ต้น
คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7, เสาอิยิปต์ (Obelisk of Thutmose) และ
เสารูปงู  น าท่ านชมสุ เห ร่าสี น้ า เงิน  (Blue Mosque) สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหน่ึง ชื่อน้ีได้มาจาก
กระเบื้องเคลือบสีน้ าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้าง
ข้ึนบนพื้นที่ซ่ึงเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์



เหม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี (ภายในอาจมีการ
ปรับปรุง ท าให้บางช่วงไม่สามารถชมด้านในได้) จากน้ันชมสุเหร่าเซนต์
โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์
ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์
ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ย่ิงใหญ่ที่สุดแห่ง  หน่ึง และ ถือเป็น 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมา
กลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซน
ไทน์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์) จากน้ันน าท่านเข้าชมอ่างเก็บน้ าใต้ดิน
เยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซ่ึง
เป็นอุโมงค์เก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ า
ได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 
กว้าง 70 เมตร ยาว  140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีก
ต้นสูงใหญ่ค้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ 
เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บ
น้ าขนาดใหญ่ 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่2) 
บ่าย น าท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์

อ อ ต โ ต มั น  ปั จ จุ บั น
พ ร ะ รา ช วั ง ท อ ป ก า ปี
ก ล าย เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สถานแห่งชาติที่ ใช้ เก็บ
มหาสมบัติอันล้ าค่าอาทิ 
เช่น เพชร 96 กะรัต กริช
ทองประดับมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจีน หยก 
มรกต ทับทิม และเคร่ือง
ทรงของสุลต่านฯลฯ(ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร) จากน้ันน าท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช  (Dolmabahce 
Palace) ซ่ึงใช้เวลาก่  อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชม
โคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ าหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที3่) 
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 ที่พัก: Ramada Encore Bayrampasa หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 

วันที่สาม        อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมยีร์   
                      อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูร์ซา (Bursa) (ระยะทาง 154ก.ม./2.30ช.

ม.) น าท่ านชมความงามของมัสยิด เก่าแก่  Bursa Grand 
Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของ
งานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่าง
พิสดารทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
อิสลามและรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่
ในอดีตกษัตริย์ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองน้ี
เป็นที่ฝังศพ และนอกจากน้ันยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงาม  ร่ม
ร่ืนไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มี
สีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว 
หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองบูร์ซาถูกสร้างข้ึน
ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา 
อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดาน   ด้านในก็ถูก
ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากน้ีภายในสุเหร่าแห่งน้ียังมีที่บรรจุศพของสุลต่าน
เมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งน้ีจึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่5) 



บ่าย น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market 
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจาก
ทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งน้ีค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
เป็นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็น
พิเศษ อันเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม
มากอีกห น่ึงประเทศ ซ่ึ งนอกจากผ้าคลุมแล้ วก็ยั งมี เสื้ อผ้ า
หลากหลายแบบ และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสน่ีเองที่ท าให้
ตลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนคร้ังหน่ึงสมเด็จพระ
นางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย สมควรแก่
เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 
กิโลเมตร / 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าแก่ รายล้อมด้วยหุบเขา แต่ก็มีส่วนที่ติดทะเลอยู่บ้างเสมือนเป็นเมือง
ตากอากาศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรป 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่6) 

 ที่พัก: Armis Hotel Izmir หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
วันที่สี่           อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเคร่ืองหนัง - เมืองปามคุคาเล่ –  
                    ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล)่       อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7) 

น าท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์
ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคาร
ส าคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึน
ถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์มาก จากน้ันปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟ
ฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็น
ที่น่ัง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค
น้ัน สร้างสมัยกรีกโบราณ  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House 
of Virgin Mary ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
สิ้นพระชนม์ในบ้านหลังน้ี ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี 
ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับ
เห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังน้ี 
จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็น
บ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา 
โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนทีน่ี่ บริเวณด้านนอกของบ้านมี
ก๊อกน้ าสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความ
เชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร่ ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็น 
ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเชื่อว่า หากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็น
ความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วน าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน น า
ท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็น
ประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับ
แบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่8) 
บ่าย จาก น้ันน าท่ านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่  Pamukkale 

(ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุย
ฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น
น้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดข้ึนจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน
ปริมาณที่สูงมาก ไหลริน
ล งม าจ ากภู เข า  “ค า
ล ด ากึ ”  ที่ ตั้ ง อ ยู่ ห่ า ง
ออกไปทางทิศเหนือ ริน
เอ่อล้นข้ึนมาเหนือผิวดิน 
และท าปฏิกิ ริยาจับตั ว



แข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม
แปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย  ปามุค
คาล่ เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน้ า เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้า
มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ า  แร่ที่ไหลลงมาแต่
ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ 
น้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไป
อาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรค
ไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ใน
อดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ น าท่านชม
เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบัดโรค 
ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9)  

 ที่พัก: Ninova Thermal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 
 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)  

 
วันที่ห้า          ปามุคคาเล ่- เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย  - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค - ชมระบ าหน้าท้อง  
                     (Belly dance)         อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10) 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (402 ก.ม./ 5 ช.ม.) เป็นเมือง
ที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคน้ัน
เรียกอนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของประเทศ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (มื้อที่11) 
บ่าย  น าท่ านเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย  Cappadocia (ระยะทาง 236 

กิโลเมตร ใช้เวลาน่ังรถประมาณ 3 ชั่วโมง) ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศ
ให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ระหว่างทาง
แวะถ่ายรูป คาราวานสไลน์ ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี 
(Sultan  Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดย
สุลต่านอาเลดดินเคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าด้วยหินอ่อนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ า และ
ห้องนอน น าท่านชม นครใต้ดินชาดัค Underground City of Chadak  
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบ
ภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุก
อย่างทั้งห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร 
ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ห้องอาหารของ
โรงแรม (มื้อที่12) 

 ชมระบ าหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดง
พื้นเมืองต่างๆของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

  จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

 ที่พัก: Avrasya Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)  
 

วันที่หก          เมืองเกอเรเม - พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค –   
                                    Jewellery Shop - กรุงอังการา      อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 



 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที1่3) 
 หมายเหตุ: ส าหรับท่านใดที่สนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของ

เมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก 
ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าข้ึน
บอลลูน 1ท่าน ราคาประมาณ 220 USD ) 

 หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ 
Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่
เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหน่ึง ให้
ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  

 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถJeep 1ท่าน ราคาประมาณ 120 USD ) 
 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยี่ยม

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซ่ึง
เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิด
ของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็น
จ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกราน
จากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง  (มื้อที1่4) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อ
ว่า ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า และได้รับการแต่งตั้งจาก   องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี  เข้าชมบ้านชน
พื้ น เมื อ ง  Local Cave House ข อ ง ช า ว พื้ น เ มื อ ง 
Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของ
ชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น 
Welcome drink เพื่อแสดงถึงน้ าใจและมิตรภาพระหว่าง
เพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มี
ผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ น าท่านเดินทางชม โรงงานทอพรม 
(Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery)และร้านจิวเวอร์ร่ี 
Jewellery อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ได้ตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงอังการา  
Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณ
กลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

ค่ า                   รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที1่5)  

 ที่พัก: Turist Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)  
 

วันที่เจ็ด           อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop - ตลาดสไปซ์ –  
                       ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล            อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที1่6) 
   เดินทางสู ่กรุงอิสตันบลู Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.20ช.ม.) 
 
เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  (มื้อที1่7) 
 
บ่าย  จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบที่

เช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of 
Marmara)  ค ว า ม ย า ว ทั้ ง สิ้ น  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้าง
ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร 
ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุด
ขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่ น่ี 
นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่อง



แคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดา
เศรษฐี ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้ง Candy Shop และ 
ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคา
ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันข้ึนชื่0.อของตุรกี อย่าง แอปริคอท 
หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  (มื้อที1่8) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

 
วันที่แปด           ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  
 
 
01.25 น.          ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 
 
15.00 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  

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

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถว้นตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ทา่นข้ึนไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน 

    - ขอส่งจอยทัวร์ให้กบับริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกัน 

    - หรือขอเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทางทางบริษัทฯจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้าก่อนการ เดินทาง 10 วัน 

    - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง25ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) 

     โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบกอ่นลว่งหน้า 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเน้ือสัตว์บางประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาให้ชดัเจน 

 การช าระค่าบริการ ช าระเงินค่าจองทวัร์ ภายใน 2 วนัท าการ และ ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทาง 30 วันก่อนวัน

เดินทาง 

 **ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลบั*) 
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมือง
ท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้ง

รายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะน้ันถ้า
แจ้งหลังจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 

 

 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวัน
เดินทางที่ระบุเท่าน้ัน 
 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตาม
ราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่าน้ัน 
 
 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ข้ึนอยู่กับมาตรฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบาง
ประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-6 ป ี 
 

 การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ าใจกับผู้
ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 



 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขัน
กีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มี
ค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

 ค่าอาหารครบทกุมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง 
 ค่ารถตลอดรายการทัวร์ 
 ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ตา่งๆ ที่ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทน าเที่ยว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสมัภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES ก าหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองทา่นละ 1ใบ ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบิน หากน้ าหนักเกินท่านจะต้องช าระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

 ค่าประกันภัยอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
   ไม่รวมประกันสุขภาพ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุพร้อมพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการ และคา่ใช้จ่ายส่วนตวัที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ 
 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคเุทศกท์้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง 
 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง อาหารทีส่ั่งเพิ่ม คา่โทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษที่องเที่ยวหากมีการเกบ็เพิ่ม 
 
 ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด 
 
 ค่ายกกระเปา๋เดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3. ใบส าคัญถิ่นทีอ่ยู่ 4.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ถ้ามี) 5. 
สมุดบญัชเีงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซ่ีาให้ท่าน โดยช าระคา่บริการต่างหาก 
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวีซ่า) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 



10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-
ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 


