
 

 
 

 
 

 

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 8วัน6คืน 
พิเศษ !! พักโรงแรมถ ้า 1คืน /ชมโชว์ระบ้าหน้าท้อง  

แถมฟรี!!พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปิ้ล   
เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิส

ตันบลู สุเหร่าสีน ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์

ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จ้าลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้าน

ของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส 

ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม 5 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอ่ิม 18 มื อ! 

 

TK304 มนต์รักตุรกี อิสตันบูล ทรอย พัก5ดาว 



 

 
 

 

Option Tour >> ขึ นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขา

รูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์) 

       บินตรงระดับ 5 ดาว โดยสายการบิน Turkish Airlines                                      

 
 FLIGHT 
Departure  : TK59  BKK-IST  09.20 – 16.15  
Return  :      TK58  IST-BKK  18.35 – 07.50+1 

 

วันแรก            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอิสตันบูล                                       อาหารเย็น 
06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 
Turkish Airlines เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติด
แท็กกระเป๋า  

09.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish 

Airlines โดยเที่ยวบิน TK59 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไม่เสริมเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 2ท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

05 – 12 พฤศจิกายน 2562 29,888 

ราคาเด็กไม่เกิน 2 ปี 

(Infant)คิด 50% ของ

ค่าทัวร์ 

 

7,500 25  
13 – 20 พฤศจิกายน 2562 29,888 7,500 25  

05 – 12 ธันวาคม 2562  30,888 7,500 25  

24 – 31 ธันวาคม 2562 31,888 7,500 25  
28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563 39,888 7,500 25  

29 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 29,888 7,500 25  

26 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 29,888 7,500 25  
25 – 31 มีนาคม 2563  29,888 7,500 25  



 

 
 

 
16.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมอืงส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติ
โนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งท าให้
อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่งThrace ของบอสฟอรัส) 
และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนั้นส่งผลให้อิส
ตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที1่) 
                  จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 ทีพ่ัก: GONEN YENIBOSNA HOTEL 5 ดาว  หรือระดับใกล้เคียงกัน  
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
วันทีส่อง       เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้จ้าลองแห่งทรอย                          อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                           

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่2) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ระยะทาง 305 ก.ม /ใช้เวลา 4.30 ช.ม ) ซ่ึงเป็นศูนย์กลาง
การค้าตลอดจนชมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโร นับตังแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่2 ได้สร้าง ป้อม
ปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเลในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมือ่
ฝ่ายสัมพันธมติรต้องการรุกคืบหน้าเขา้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์เพ่ือบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลกโดย
เป็นสาเหตุท าให้กรุงทรอยแตก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที3่)  
บ่าย น าท่านชมเมืองทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู่ใน

เมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง 
บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอยและ
เรื่องราวการค้นพบโดย นักโบราณคดีพร้อมทั้งภาพแผนผัง
เมืองทรอยทีถู่กสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้นซากเมอืงเก่าก าแพง 
ประตูและม้าไม้จ าลองแห่งทรอยซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์
อันชาญฉลาดด้านศึกของนักรบ โบราณโดยเป็นสาเหตุท าให้
กรุงทรอยแตก ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ้าลองแห่งทรอย (Hollywood Troy)  

ค่้า    รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที่4)  
                   จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 



 

 
 

  
 ที่พัก: Grand Hotel Temizel  5 ดาว  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 

วันที่สาม      เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมืองปามุคคาเล่                                                                                                   

                                                                                                                  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                      

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่5) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ระยะทาง 
230 ก.ม /ใช้เวลา 3 ช.ม ) เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มา
ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโต
มัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่ง
สุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันที่ 2 ได้สร้าง
สุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน้ า ตลอดจนก าแพงเมืองที่พัก
ส าหรับกองคาราวาน เพ่ือให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่าที่เหมาะ
ในการท าการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต้ และ คูซา
ดาสึเพ่ิงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อปี ค.ศ.1980 จากนั้น น าท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus 
อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคัญอีกแห่งคือ
วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหาร
แห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร 
Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25 ,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 
ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin 
Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์
โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเม
อริช  Anna Catherine Emmerich ในปี  ค .ศ .  1774 -
1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียด
ราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม
สืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบัน
บ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว 
ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบ
เนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของ
บ้านมีก๊อกน้ าสามก๊อกท่ีเชื่อว่าเป็นก๊อกน้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ ารวย และ 



 

 
 

 
ความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า หากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียน
ลงในผ้าฝ้าย แล้วน าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน จากนั้น น าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็น
ประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , 
Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื นเมือง (มื อที6่)  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่  (Pamukkale ) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใช้เวลา 2.40 ช.ม ) ค าว่า “ปามุคคา

เล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ าตก
หินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยม
ออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึจนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องโรงแรม (มื อที่7)  
                 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย  
 ที่พัก: PAM THERMAL HOTEL 5 ดาว  หรือระดับใกล้เคียงกัน  
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน  วันเดินทาง)  
 
วันทีส่ี่      ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – คัปปาโดเกีย – ชมระบ้าหน้าท้องตรุกี              อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่8) 
  น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น า

ท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็นรูปร่างคล้าย
หอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือ
ปุยฝ้าย น้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ าแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการ
รักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ 
และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ น า
ท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบัด
โรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง (มื อที่9)  
 
 



 

 
 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia  ซึ่ง

องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มี
ลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 
คาราวานสไลน์  เมืองคอนย่า (Konya) (ระยะทาง 485 ก.ม 
/ใช้เวลา 5.40 ช.ม )  ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่าน
ฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่าน
ฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดินเคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 
13 ประตูท าด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจัดเป็นครัว ห้องน้ า และ
ห้องนอน เดินทางต่อสู่เมือง เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใช้เวลา 1.40 ช.ม ) 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องโรงแรม (มื อที่10)  
ท่านชมระบ้าหน้าท้องตรุกี (Belly Dance) เป็นการเต้นร าที่เชื่อกันว่าเก่าแก่สุดอย่างหนึ่ง มีรากสืบสาวได้ถึง 
6,000 ปี ในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมพันธ์กับวัฒนธรรมบูชาพระแม่ผู้เป็นแหล่งที่มาของพลังชีวิต 
และมีพิธีกรรมเก่ียวพันกับความอุดมสมบูรณ์ เอ้ือให้การคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดิภาพ แต่เดิมจึงเป็นการร่ายร าที่
เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก ช่วยให้นางร ามีร่างกายแข็งแรง(พร้อมเสริฟ Local Drink ไม่
จ ากัด) 

                 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: GOREME KAYA HOTEL CAPPADOCIA  โรงแรมถ ้า หรือเทียบเท่า 
 เนื่องด้วยโรงแรมถ้ าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละชั้นไม่มีลิฟต์ ต้อง

ยกกระเป๋าขึ้นบรรได ด้วยสะภาพพ้ืนที่ไม่เหมะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ 
จึงแนะน าให้ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1คืนและ
ชุดส าหรับวันรุ่งขึ้นกระเป๋าใบใหญ่สามารถฝากไว้บนรถทัวร์ได้  

 *แต่รบกวนส ารวจสิ่งของมีค่าในกระเป๋าที่อยู่บนรถ  ถ้าเกิดของสูญหาย
ทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งของของลูกค้าใดๆทั้งสิ้น* 

 กรณีโรงแรมถ ้าจ้านวนห้องไม่เพียงพอ หรือติดเทศกาล ขอสงวนสิทธิปรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
วันที่ห้า         เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – นครใต้ดินชาดัค – กรุงอังการา          อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 
                                                                                                                  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่11) 
หมายเหตุ: ส าหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.เพ่ือ
ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่
รวมค่าขึ นบอลลูน 1 ท่าน ราคาประมาณ 230  USD ) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถ 
Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง 
ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ Jeep 1 ท่าน ราคาประมาณ 
120 USD ) จากนั้น น าท่านชม นครใต้ดินชาดัค (Cardak Underground City)  เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 
เพ่ือใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอม
อาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง  (มื อที่12) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาว
คริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็นจ านวนมากเพ่ือ
สร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ 



 

 
 

 
 ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้น น าท่านเดินทางชม โรงงาน

ทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery)และร้านจิวเวอร์รี่ 
Jewellery อิสระกับการเลือกซื อสินค้าและของที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงอังการา(Ankara) 
(ระยะทาง 306ก.ม /ใช้เวลา 3.30 ช.ม ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่
บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากอิสตันบูล ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) 

ค่้า               รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม (มื อที1่3) 
                 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: ALTINEL HOTEL 5 ดาว  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันทีห่ก         กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์                     อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                               

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่14) 
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใช้เวลา 5 ช.ม )  
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง  (มื อที่15) 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด้า (The  Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มา

ร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร 
ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอส
ฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะ ได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่
สวยงามตระการตา  



 

 
 

 
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Spice Bazaar หรือตลาดเครื่องเทศ มักเรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพ้ืนเมืองของ

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของ
ฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
ค่้า               รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง  (มื อที1่6) จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: GONEN YENIBOSNA HOTEL 5 ดาว  หรือระดับใกล้เคียงกัน  
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

 
วันทีเ่จ็ด         สุเหร่าสีน ้าเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปี   
                     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                        อาหารเช้า,เที่ยง                

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่17) 
 น าท่านชม ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซ่ึงคั่นระหว่างมหาวิหารโซเฟีย Hagia 
 Sophia และ มัสยิดสีน้ าเงิน เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยกรีก เมื่อ ค.ศ.203 ใช้เป็นสนามแข่งม้าและแข่งรถศึก(Chariot                       

 Racing)ที่นี่จะมีเสาส าคัญ 3 ต้นคือ เสาคอนส  แตนตินที่ 7, เสาอิยิปต์ (Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู  
 น าท่านชมสุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสว  ยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ 
 ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝา    
          ผนังด้านใน และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของ 
 จักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที ่1 ค.ศ.  
 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี (ภายในอาจมีการ 
 ปรับปรุง ท าให้บางช่วงไม่สามารถชมด้านในได้) *กรุณา 
 แต่งกายสุภาพ และสุภาพสตรีให้เตรียมผ้าคลุมไว้ 
 ส าหรับรับใช้คลุมศรีษะระหว่างเที่ยวชม สุเหร่าสีน้ าเงิน*จากนั้น น าท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of  
 Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย    (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของ 
 คริสต์ ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ 



 

 
 

 
ที่สุดแห่ง  หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร 
และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์)  

 
  

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง  (มื อที่18) 
บ่าย น าท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) 

ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโต
มัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติที่ใช้เก็บ  มหาสมบัติอันล้ าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 
กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก 
มรกต ทบัทิม และเครื่องทรงของสุลต่านฯลฯ(ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร)   

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ  
18.35 น.        ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที ่TK58  
 
วันทีแ่ปด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

07.50+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  
 



 

 
 

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน 
    - ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน 
    - หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง ทางบริษัทฯจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ เดินทาง 10 
วัน 
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง25ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 
     โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 
4. การช้าระค่าบริการ ช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 25 วันก่อนวัน

เดินทาง
 
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 

 
***กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออก
และเข้าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว
หลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
ตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในส่วนนี้ 
 
***ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวัน
เดินทางที่ระบุเท่านั้น 
 
***ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพ่ิมตามราคา
ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 



 

 
 

 
***ลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (พักเดี่ยว) และ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 
จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
 
***โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 
 
****หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
***การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพ่ือเป็นสินน้ าใจกับผู้
ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราค่าบริการนี รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES 
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4-5 ดาว ส าหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การ

แข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพักพัก 2
ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพ่ิม) 

3. ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง 
4. ค่ารถตลอดรายการทัวร์ 
5. ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทน าเที่ยว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 



 

 
 

 

7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES ก้าหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 
20 กิโลกรัม ถือขึ นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อเพ่ิมได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน หากน ้าหนักเกินท่านจะต้องช้าระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
9. ไม่รวมประกันสุขภาพ  
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง 
3. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และส าหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพ่ิม 
5. ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
6. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด 
7. ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
8. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3. ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ 4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. 
สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 



 

 
 

 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พัก ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 
และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพใน
ระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
14. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
16. กรณีท่านใส่หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออก
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 

 


