
 

 

รหัสทัวร JWL1902884 
ทัวรตุรกี TURKEY EXCLUSIVE ROUTE 9 วนั 6 คืน (TK) 
สุเหราสีน้ําเงิน พระราชวังทอปกาป นครใตดิน  เมืองเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ�าย   
เมืองโบราณเอฟฟซุส บานพระแมมาร ีปามคุคาเล  พิพิธภัณฑเมฟลานา  
พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม บานพักของมนุษยถํ้า ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส   
จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด ฮิปโปโดม  อุโมงคเกบ็นา เยเรบาทัน สุเหราเซนตโซเฟย  ตลาดสไปซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  

 
19.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเตอรสายการบิน TURKISH AIRLINES พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยสายบิน TURKISH AIRLINES 
เท่ียวบินที่ TK69 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.20 ช่ัวโมง) บริการ
อาหาร เคร่ืองดื่ม และพักผอนบนเครื่อง  

 
 
 
 
 
 
 

วันที่2 สนามบินอะตาเติรก – เมืองอิชเมียร – เมืองโบราณเอฟฟซุส –  
                บานพระแมมารี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซ ี

 
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตัลบูล ประเทศตุรก ี
08.00 น. ออกเดินทางตอสู เมืองอิชเมียร (Izmir) โดยสายบิน TURKISH AIRLINES โดย

เที่ยวบิน TK 2312 
09.25 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมยีรจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส เมือง

โบราณท่ีมกีารบํารุงรกัษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยูของชาวโยนก 
(Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที ่6 
กอนคริสตกาล ตอมาถกูรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซาน
เดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ข้ึนเปนเมือง
หลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาท่ีสอง
ขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรงละคร
กลางแจงที่สามารถจผุูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี นํา
ทานเขาชม บานพระแมมาร ี(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนท่ี
สุดทายท่ีพระแมมารีอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory)ซึ่งประเทศตุรกีเปน
ประเทศท่ีมีฐานการผลติเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิต
เส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาล ีเชน Versace , Prada , Michael Kors อีก
ดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครือ่งหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตาม
อัธยาศัย นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซ ี(Kusadasi)เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเล
ของประเทศตุรกี ซึ่งทําใหในอดีต เมืองน้ีเปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่
มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเครื่องหนังคณุภาพสูงสงออกไปท่ัวโลก 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเขาสูที่พัก ARIA CLAROS BEACH 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรือ

ระดับใกลเคียง   
 

วันที่3 เมืองคูซาดาซ ี– เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย - เมืองเฮียราโพลิส 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแรรอนไหล
ทะลุข้ึนมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมอืงเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสู
หนาผา จนเกิดผลึขึ้นกึ่งสถาปตยกรรม 

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  



 

 

นําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของนาพุเกลือแร
รอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนาตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซียมทา ใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนาเปนทางยาว 
ซึ่งมีความงดงามมาก ทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปนเมือง
โรมันโบราณท่ีสรางลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแรรอนซึง่เช่ือกันวามสี รรพ
คุณในการรักษาโรคเมือ่เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลาย
ลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทัว่ ไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคย
เปนอะไร เชน โรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล สุสานโรมัน
โบราณ เปนตน  
 
 
 
 

 
 
เย็น              รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม    

พัก COLOSSAE THERMAL 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรือระดับใกลเคียง  
 

วันที่4 เมืองปามุคคาเล – พิพิธภัณฑเมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana museum)เดิมเปนสถานท่ีนักบวช
ในศาสนาอิสลามทา สมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหน่ึง
ของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี ่อาจารยทางปรัชญาประจา 
ราชสา นักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลาย
แหลม สีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับ
ผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิน่ 
  ระหวางทางแวะชม Caravansarai ท่ีพักของกองคาราวานในสมยัโบราณ เปน

สถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต
โบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถงึประเทศจีน เปนพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาท่ีพนออกมา และเถา
ถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมข้ึนมาจากน้ัน
กระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัดเซาะกรอนกนิแผนดิน
ภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับลานป จนเกดิเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานา
พิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟ
นางฟ�า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนชื่อเกาแก
ภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมา
พันธุดี” และในปจจุบันน้ีก็ยังเลี้ยงมากันอยูบริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมีเมืองใตดินท่ีซอน
อยูใตเมืองคัปปาโดเกยี ถือเปนเมืองใตดินโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลกก็วาได เพราะ
ท่ีเมืองใตดินแหงน้ีขุดลึกลงไปถงึ 10 ช้ัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต
ดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะท่ีเมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใตดินมากถึง 15 
แหงและถารวมท้ังเมืองอ่ืนๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุด
เช่ือมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะ
เปน หองนอน หองน้ํา หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอน้ํา บางหอง
เปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวย
ความอัศจรรยใตพิภพแหงน้ี ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมือง
คัปปาโดเจีย เปนสถานท่ีมรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย 

 
 
 
 
 
 
 
เยน็   รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนาทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบํา หนาทอง” หรือ Belly Dance เปน

การเตนรํา ท่ีเกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบ



 

 

อียิปต และเมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคน
กลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบา หนาทองใหมีมาจนถึงปจจบุัน และการเดินทางของ
ชาวยิปซีทา ใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะท่ีโดดเดน 
สวยงามจนกลายมาเปนระบา หนาทองตุรกีในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถํ้าจําลอง 

มาตรฐานตุรก ีหรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่5 เมืองคัปปาโดเกีย - พพิิธภัณฑกลางแจง เกอราเม – บานพักของมนุษยถํ้าพ้ืนเมือง – 
โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค 

  
 ** สําหรับทานใดท่ีสนใจขึน้บอลลูน ชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอง

ออกจากโรงแรม 05.30 น.เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจยีในอีกมุมหน่ึง
ท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง **(คาขึน้บอลลูน ไมได
รวมอยูในคาทัวรประมาณ 230-250 USD) 

 
 
 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 

Goreme) ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดข้ึนทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปน



 

 

มรดกโลก ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของ
ชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ 
และยังเปนการป�องกันการรกุรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น Pottery Kebab 
 
 
 
 
 
 
 นําเขาชม บานพักของมนุษยถํ้าพ้ืนเมือง (Local Cave House) ของชาว

พ้ืนเมือง Cappadocia พรอมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมือง
ตุรกี เมื่อมีผูมาเยี่ยมเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เปน Welcome Drink เพ่ือแสดง
ถึงนํ้าใจและมิตรภาพระหวางเพื่อนใหม จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบาน
พ้ืนเมืองที่มีผูคนอาศัยอยูจริงๆ จากน้ันนําทานเขาชม โรงงานทอพรม (Carpet 
Factory) และ โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ
ประเทศตรุกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถํ้าจําลอง 
มาตรฐานตุรกี หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่6 เมืองคัปปาโดเกีย – นครใตดิน – เมืองอิสตันบูล 
 
** สําหรับทานตองการสัมผัสประสบการณใหมกับการน่ังรถ Jeep Safari ลัด
เลาะไปตามแกรนดแคนยอน ตรอกซอกเขาท่ีเปนรูปทรงตาง ๆ ไดอยางใกลชิด
อยางท่ีไมเคยมีนักทองเท่ียวชาวไทยไดเคยสัมผัสมากอน แวะใหทานไดถายรปูกับ



 

 

ภูเขารูปทรงตาง ๆ ไดอยางใกลชิดนับวาเปนประสบการณใหมอยางแทจริง  (คา
ข้ึนบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาโดยประมาณ  80 USD ตอ 1 ทาน 
รบกวนตดิตอสอบถามแจงความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปน
เพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทาน้ัน) ** 
นําทานออกเดินทางสู จุดชมวิว (Devrent valley) เปนวิวท่ีดีท่ีสุดของคัปปาโด
เกียซ่ึงสามารถมองเหน็ ปลองไฟ นางฟ�าชนิดตาง ๆ ไดเชน รูปเห็ด และสัตวตาง 
ๆ จากน้ัน 
 
 
 
 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

 นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City)เปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนา
คริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ท่ีตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมือง
ใตดินที่มีขนาดใหญ มถีึง 10 ช้ัน แตละช้ันมคีวามกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได 
ทําเปนหองๆ มีท้ังหองครัว หองหมักไวน มโีบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มบีอ
น้ํา และระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและ
ทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
15.55 น.  นําทานออกเดินทางสู เมืองอิสตันบูล โดยสายบิน TURKISH AIRLINES โดย

เท่ียวบินที่ TK2013 
17.50 น.  เดินทางถึง เมืองอิสตันบูล เมืองที่มีความสําคัญที่สุดและเปนเมืองที่มีประชากร

หนาแนนมากที่สุดในตุรกี เดิมช่ือวา คอนสแตนติโนเปล ซึ่งเปนอาณาจักรท่ียิ่งใหญ
ในประวติัศาสตรเปนเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ันจึงสงผลใหอสิ
ตันบูล มีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เชน ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปم�ล 
นอกจากน้ันยัง เปนเมอืงที่มีประชากรมากทีสุ่ดในประเทศตรุก ีเปนเมืองสําคัญ
เพียงเมืองเดียวในโลกท่ีต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 

เยน็   พิเศษ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารกลางน้ํา (Maiden Tower) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรือระดับใกลเคียง 
 

วันที7่ กรุงอิสตันบูล – ลองเรอืชองแคบบอสฟอรัส – จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด – ฮิปโปโดม – 
สุเหราสีน้ําเงิน - อุโมงคเก็บนา เยเรบาทัน – สุเหราเซนตโซเฟย – ตลาดสไปซ 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดยุทธศาสตรท่ีเช่ือมตอกับทะเลดา เขากับ
ทะเลมารมาราแลวยงัมีจุดชมวิวท่ีสา คัญคือสะพานแขวนบอสฟอรัสเปนสะพานท่ี
ทา ข้ึนเพ่ือใหรถยนตสามารถวิง่ขามฝم�งยุโรปและเอเชียได เปนสะพานแขวนที่มี
ความยาวถึง 1,560 เมตร นอกจากน้ันระหวางลองเรือสามารถมองเห็นสถานท่ี
สําคัญเชน พระราชวังโดลมาบาเชและบานเรือนของเศรษฐีตุรกท่ีต้ังอยูริมแมนา
ตลอดความยาวทั้งสิ้นประมาณ32 ก.ม. โดยมีความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 
3 กิโลเมตร นําทานเดินทางสู จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Com-
plex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน 
เดิมเปนลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชม สุเหราสี
น้ําเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง 
ช่ือน้ีไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน และถูกสราง
ข้ึนบนพ้ืนที่ซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตท่ี 1 ค.ศ. 
1609  ใชเวลาสรางท้ังหมด 7 ป นําทานเดินทางสู อุโมงคเกบ็นา เยเรบาทัน 
(YEREBATAN SARNICI) สรางในสมัยจกัรพรรดิจัสติเนียนในป ค.ศ.532 เพ่ือ
เปนที่เก็บนาสา หรับใชในพระราชวัง สา รองไวใชยามอิสตันบูลถูกขาศึกปดลอม
เมืองความกวาง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคา หลังคา 336 ตน แบงเปน 
12 แถว สามารถจุนาไดทั้งหมด 80,000 ลูกบาศกเมตร นาท่ีไดสงผานมาทางทอ
มาจากแหลงนาที่อยูหางออกไป 20 กโิลเมตร ใกลกับทะเลดํา ท่ีมาของสถานที่
แหงน้ีชวนใหนาขนลุกอยูไมนอย เสาคอลัมน หัวเสา และฐานเสานามาจากซาก



 

 

ปรักหกัพังของอาคารหลายแหง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อยางเชนเสาประดับ
รูปศรีษะเมดูซาท่ีกลับหัวลงและตะแคงขาง รวมทั้งเสาหยาดนาตา ในยคุออตโตมนั 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากน้ันนําทุกทานเขาชม สุเหราเซนตโซเฟย (Saint Sophia) หรือ โบสถฮาเจีย
โซเฟย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยคุกลางปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของ
ชาวมส ุลิมในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนตินเปนผู
สูรางเม่ือประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป เพ่ือเปนโบสถของ
ศาสนาคริสตแตถกูผูกอการรายบกุทา ลายเผาเสียวอดวายหลายคร้ังเพราะเกดิ 
การขัดแยงระหวางพวกท่ีนับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัย
ของพระเจาจัสตินเนียน โดยสรางโบสถเซนตโซเฟยข้ึน ใหมใชเวลาสรางฐานโบสถ 
20 ป ตัวโบสถ 5 ป เม่ือประมาณปพ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการให
เปนสิ่งสวยงามที่สุดไดพยายามหาส่ิงของมีคาตางๆมาประดับไวมากมายสราง
เสร็จไดมีการเฉลมิฉลองกันอยางมโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหวอยางใหญทา ให
แตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมัยของจักรพรรดิจัสติน
เนียนถึงสมัยพระเจาโมฮัมเหม็ดท่ี 2 เปนผนับถือศาสนาอสิ ลามจึงไดดัดแปลง
โบสถหลังน้ีใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม นําทานเดินทางสูยานชอปปم�ง ตลาดสไปซ 
(SPICE MARKET) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพ
ดีไดในราคายอมเยาไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอบแหง หรือเตอกิ
สดีไลท สินคาอันเลื่องช่ือของตุรกีซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย ไดเวลาอันสมควรถึง
เวลาอันสมควร 

เย็น              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรือระดับใกลเคียง 

 



 

 

วันที่8 เมืองคูซาดาซ ี– เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย - เมืองเฮียราโพลิส 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช สรางโดยสุลตานอับดุลเมซิดในป 2399 ใช

เวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออนศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวนัตก
ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตรต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัส
บนฝم�งทวีปยุโรปจดุเดนของวังแหงน้ีคือมีการประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตร
ตระการตามีทั้งเฟอรนิเจอรพรมโคมไฟเครื่องแกวเจียระในและรูปเขียนรูปถาย
ตางๆท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแก โคมไฟแชนเดอเลียรของขวัญจากอังกฤษทา จากแกว
คริสตัลขนาดใหญท่ีสุดในโลกหนักถงึ 5000 กิโลกรมั ประดับดวงไฟ 750 ดวง
พรมทอมือผืนเดียวที่ใหญที่สุดในโลกเสาหินออนบันไดทางขึ้นหองโถงตรงราวทา 
ดวยไมวอลนัตลกูกรงราวบันไดทา ดวยแกวคริสตัลพรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดใน
โลกเครื่องแกวเจียระไนจากโบฮีเมียดีที่สุดในโลกของสาธารณรัฐเช็กหินออนจาก
อียิปตมาทา หองอาบนา (เซานา)ในรูปแบบที่เรียกวาเตอรกชิ บาธที่นาสังเกตคือมี
นาฬิกาวางประดับไวมากมายทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 0906 นอนเปนเวลาท่ี
ประธานาธิบดีมุสตาฟาเคมาลหรืออตาเติรกถึงแกอสัญกรรมในวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2484 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง          รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาชม มัสยิดชามลีกา (Camlica Mosque) เปนมัสยิดที่มีขนาดใหญ
ท่ีสุดในตุรก ีมีเน้ือท่ี 57,500 ตารางเมตร เริม่กอสรางเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 
2013 เปดใหปฎิบัติศาสนกิจครั้งแรกเมื่อวันที ่7 มีนาคม 2019 มัสยิดสามารถ
รองรับผูปฎิบัติศาสนกจิไดมากถึง 63,000 คน โดยใชสถาปตยกรรมตามแบบ
ฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถึงศิลปะในปจจุบันผสมผสานกันไดอยางลงตัวท่ีสุด 
จากน้ันนําทานสู ยานทักซิมสแควร (Taksim Square) เปนยานคึกคักที่สุดใน
มหานครอิสตันบลแูละเปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวท่ัวโลก ต้ังอยูในเขตยโร
ปของนครอิสตันบูล ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล  



 

 

เย็น           รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
นําทานทํา TAX REFUND เช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระนําทานเดินทางสู
สนามบินนานาชาติ อิสตุลบูล กรุงอิสตันบูล เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรงุเทพฯ 
 

 
วันที9่ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)  

 
01.50 น. ออกเดินทางจากเมืองอิสตัลบล ูกลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน TURKISH AIR-

LINES เท่ียวบินที ่TK58 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.35 ช่ัวโมง) 
บริการอาหาร เคร่ืองดืม่ และพักผอนบนเครื่อง  

15.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น 

 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภูมทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

อันเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 



 

 

อัตราคาบรกิารทัวร 

วันเดินทาง หมายเหตุ 
ผูใหญ 
พักคู 1 หอง 
ทานละ 

เด็กมีเตียง 
(อายุไมเกิน 
12 ป) ทาน
ละ 

เด็กไมมีเตียง 
(อายุไมเกิน 
12 ป) ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม
ทานละ 

เดือน พฤศจิกายน 
19 – 27 พฤศจิกายน 2562  45,900 45,900 44,900 9,900 

เดือน ธันวาคม 
2 – 10 ธันวาคม 2562 วันพอ ร.9 49,900 49,900 48,900 9,900 
25 ธันวาคม 2562 – 2 

มกราคม 2563 วันปใหม 51,900 51,900 50,900 9,900 
26 ธันวาคม 2562 – 3 

มกราคม 2563 วันปใหม 51,900 51,900 50,900 9,900 
เดือน มกราคม 

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

11 – 19 กุมภาพันธ 2563 วัน
มาฆบูชา 49,900 49,900 48,900 9,900 

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

เดือน มีนาคม 
17 – 25 มีนาคม 2563  47,900 47,900 46,900 9,900 

เดือน เมษายน 
30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 

2563  47,900 47,900 46,900 9,900 
เดือน พฤษภาคม 

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

หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไมตองทําวีซาตุรกี 
 



 

 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบรบูิรณ ณ วนัเดินทางไป
และกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นต่ําของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี 

กําหนดใหมีผูเดินทางข้ันตํ่า 20 ทาน  หากมผีูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
ดังน้ันกรุณาสอบถามยนืยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกคร้ัง 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําให
ทานซื้อต๋ัวเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิด
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน 
การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณา
สถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย 
หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออก
เดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกดิ

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมาจาก การคอนเฟรมของกรุปน้ันประกอบจากตวัเลขการ
จองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมข้ึน หรืออาจทําให
กรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทาง
ใดๆ ไดทั้งส้ินและเก็บคาใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร  
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลีย่นได   

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 85 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

เง ื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 



 

 

การชําระเงินเขามาน้ัน หมายถึงทานไดยอมรบัขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจอง
เขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหาก
มีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่ทางบรษิัท
เสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งน้ีท้ังน้ันใหเปนไป
ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
 
  

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน 
(ยกเวนหากม ี  
    การประกาศปรบัขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) 
และเน่ืองจาก 
    เปนต๋ัวกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือข้ึนเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ  
 โรงแรมที่พักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยนัโรงแรมที่พักน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกน้ันขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื้อประกนัเพ่ิมเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 

 
 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

 
  
   คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คา 
   ซกัรดีคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
   คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ  
  คาน้ําหนักกระเป�าท่ีเกนิกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
   คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 85 USD/ทาน/ทริป 
   ท้ังน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
 

   เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 15,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนน้ัน บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินไปกอนหนาน้ันแลว หากทานสํารองที่น่ังนอยกวา 30 วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกต๋ัวหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 20 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

เดินทางได ทางบรษิัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทาน
ตองการ 

 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษัิทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินน้ัน ตองมีข้ันตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
- การถกูปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศกต็าม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวร
ไมวาจะกรณีใดๆ กต็าม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองน้ันเปนสิทธ์ิของเจาหนาที่ของรัฐของ
ประเทศน้ันๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
ไมมีสิทธิ์ท่ีจะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาท่ีทางกอง
การตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการ
ทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และ
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 
หนากระดาษ 
- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะ
สละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

    เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  



 

 

    เง่ือนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาภาษน้ํีามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเท่ียวน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบหุรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบรษิัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากเการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว



 

 

เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกนั ซึ่งทางบรษิัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมท่ีสุด  


