
 

  

Amazing Turkey ทวัรต์รุก ี8วนั 5คนื  
• บนิตรง ระดบั 5 ดาว สูป่ระเทศตรุก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines  
• ชม เมอืงอสิตนับลู สเุหรา่สนํี Aาเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
• ชมความยิDงใหญข่อง พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อโุมงกเ์ก็บนํ Aาเยเรบาทนั  
• ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี   
• ชมดนิแดนอนันา่อศัจรรย ์ปามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝ้าย) 
• ชม โชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง สไตลพ์ืAนเมอืง ประเทศตรุก ี 
• ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนกัรบโบราณ มา้ไมจ้าํลองแหง่เมอืงทรอย  
• ชมเมอืงอนัรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีDปจัจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรกัหกัพงั เมอืงเอฟฟิซุส และ เมอืงเปอร์
กามมั  

• ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เชืDอมทะเลดาํกบัทะเลมารม์ารา่  
• ชม พระราชวงัทอปกาปิ Tokapi Palace ซึDงในอดตีเคยเป็นทีDประทบัของสลุตา่นแหง่ราชวงศ์ 
ออตโตมนั  

• ชอ้ปปิA งสนิคา้พืAนเมอืงคณุภาพทีD ตลาดสไปซ ์ 
• ชอ้ปปิA ง ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า Bursa Silk Market   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดีDยวเพิDม ทีDน ัDง

13 – 20 พ.ย. 60 29,992 ไมม่รีาคาเด็ก 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

5,500 30

29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 60 29,992 5,500 30

12 – 19 ธ.ค. 60 
31,992 5,500

30



โปรแกรมการเดนิทาง 

18.30 น. พรอ้มกนัทีD ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 10 เคานเ์ตอร ์U 
ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที=คอยอํานวยความสะดวก 

21.30 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ 
TURKISH AIRLINES  โดยเทีDยวบนิ TK 065 

05.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศ
ตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงอสิตนับลู (Istanbul) เมื=องสําคัญอันดับ 1 ของ
ประเทศ เดมิชื=อ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมื องที=มปีระชากร
มากที=สดุในประเทศตรุก ี ตั Kงอยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั 
(Bosphorus) ซึ=งทําใหอ้ิ สตนับลูเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืง
เดยีวในโลก ที=ตั Kงอยูใ่น 2ทวปี  คอื ทวปียโุรป (ฝัDง Thrace 
ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัDงอนาโตเลยี) ซึ=งใน
อดีต อสิตันบูลเป็นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากใน
บรเิวณนัKน จงึสง่ผลใหอ้สิตนับลูมชีื=อเรยีกแตกตา่งกนัออกไป 
นําท่านชมบร ิเวณ จตัุรสัสุลตา่นอาห ์ เหม็ด (Sultan 
Ahmed Complex) มชีื=อเรยีกโบราณคอื  ฮปิโปโดม 
(Hippodrome) ตั Kงอยูห่นา้สเุหรา่สนํีKาเงนิ เดมิเป็นลานแขง่
รถมา้และศนูยก์ลางเมอืง  ในยคุไบแซนไทน ์ นําชม สเุหรา่
สนํี Aาเงนิ (Blue Mosque) สถานที=ศกัดิ Qสทิธิ Q ทางศาสนา ที=
มีความสวยงามแห่งหนึ=ง ชื=อนีKไดม้าจากกระเบืKองเคลือบ
สนํีKาเงนิที=ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขึKนบน
พืKนที=ซ ึ=งเคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบแซนไทน ์โดยสลุตา่นอาห์
เหม็ตที=1 ค.ศ.1609 ใชเ้วลาสรา้งทั Kงหมด 7ปี จากนัKนชม
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosqueof Hagia Sophia) หรอื
ชืDอในปัจจุบนัพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya 
Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธ
ดอกส ์ ตอ่มาถกูเปลี=ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ ถอื
เป็นสิ=งกอ่สรา้งที=ย ิ=งใหญท่ี=สดุแหง่  หนึ=ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 
สิ=งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที=ยอดโดมขนาด
มหึมากลางวิหาร และ นับ เ ป็นตั วอย่ า งที =ดีที =สุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์  จากนัKน นําทา่นเขา้ชมอา่งเกบ็นํา้
ใตด้นิเยเรบาตนั(Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ=งเป็นอโุมงคเ์กบ็นํKา
ที=มขีนาดใหญท่ี=สดุในนครอสิตนับลู สามารถเกบ็นํKาไดม้ากถงึ88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึKนตั Kงแต่
ครสิตศ์ตวรรษที= 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญคํ่Kา
เรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที=เดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชม
ความงามใตด้นิของอโุมงคเ์กบ็นํKาขนาดใหญ ่

เทีDยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืAนเมอืง 
บา่ย  นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปิ (Tokapi Palace) ซึ=งในอดตีเคยเป็นที=ประทบัของสลุตา่น

แห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น
พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิี=ใชเ้กบ็มหา   สมบตัอินัลํKาคา่อาท ิ
เชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดบัมรกต เครื=องลายครามจาก
จนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครื=องทรงของสลุตา่นฯลฯ(ภายใน
พระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่นอาจจะทําใหไ้มส่ามารถเขา้
ชมไดท้ั Kงหมด) จากนัKนนําท่านชมพระราชวงัโดลมาบาหเ์ช 
(Dolmabahce) ซึ=งใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี ผสมผสานศลิปะ
แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยา้ขนาดใหญนํ่Kาหนักถงึ 4.5 ตนั เครื=องแกว้เจยีระไน และพรม
ทอผนืที=ใหญท่ี=สดุในโลก 

คํDา           ! รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคารอาหารพืAนเมอืง 

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

วนัทีDสอง        อสิตนับลู จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด สเุหรา่สนํี Aาเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย พระราชวงั      
                     ทอปกาปิ พระราชวงัโดลมาบาเช                                          !  อาหาร
เทีDยง,เย็น



                     :นําเขา้สูท่ ีDพกั โรงแรม Ramada Encore Bayrampasa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมืDองบรูซ์า่ นําทา่นชมความงามของ 
มสัยดิเกา่แกข่อง เมอืงบรูซ์า่ Grand Mosque ภายใน
จะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงาน
กระเบืKองประดับที=มสีสีันลวดรายที=ละเอยีด และซับซอ้น
อยา่งพสิดารทั Kงลายรปูวงกลม รปูดาว ซึ=งเป็นสญัลกัษณ์
ของศาสนาอสิลาม และรปูเรขาคณติ ใหท้า่นไดช้มความ
สวยงามของตวัเมอืงที=ในอดตีกษัตรยิท์ี=เคยปกครองอาณา
จักรออตโตมนั ไดใ้ชเ้มอืงนีKเป็นที=ฝังศพ และนอกจากนัKน
ยงัถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนที=สวยงาม  รม่รื=นไปดว้ยตน้ไมท้ี=
เขยีวชอุม่เป็นจํานวนมาก จนไดช้ื=อวา่เป็นเมอืงที=มสีเีขยีว 
Green Bursa สสุานสีเขยีว Green Tomb สเุหรา่สเีขยีว หรอื Yesil Mosque สถานที=ศกัดิQสทิธิQทาง
ศาสนา ที=มคีวามสวยงามอกีแหง่หนึ=งของเมอืงเบอรซ์า ถกูสรา้งขึKนในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 
โดยสถาปนกิชื=อ Haci Ivaz Pasa โดยใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ ซา อาคารสเุหรา่มคีวาม
โดดเดน่ดว้ยการใชก้ระเบืKองหนิออ่นสฟ้ีาเขยีวในการตกแตง่ ผนังและเพดาน  ดา้นในกถ็กูตกแตง่
ดว้ยกระเบืKองโมเสคสฟ้ีาเขยีวเชน่เดยีวกนั นอกจากนีKภายในสเุหรา่แหง่นีKยงัมทีี=บรรจศุพของสลุตา่น
เมหเ์มดที= 1 และครอบครัว สถานที=แหง่นีKจงึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมที=ทรงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

เทีDยง              ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืAนเมอืง 
บา่ย              นําทา่นสู ่ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์า Bursa Silk Market  ตลาดผา้ไหมเมืองบูร์ซาที=ตั Kงอยูท่าง

ภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ี ซึ=งอยูไ่ม่จากทะเล
มารม์ามากนัก โดยตลาดแหง่นีKคา้ขาย  ผลติภณัฑจ์ากผา้
ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลมุศรีษะลวดลายพืKนเมอืง  จะ
ขายดเีป็นพเิศษ อนัเนื=องมาจากตรุกเีป็นประเทศที=มผีูนั้บถอื
ศาสนาอสิลามมากอกีหนึ=งประเทศ ซึ=งนอกจากผา้คลมุแลว้
ก็ยังมเีสืKอผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสสีันของผา้ไหมที=
สดใสนี=เองที=ทําใหต้ลาดแห่งนีKกลายเป็นตลาดที=สวยงาม
ที=สดุ จนครัKงหนึ=งสมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แหง่
องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นออกเดนิ
ทางสู ่ เมอืงอซิเมยีร ์Izmir (ระยะทาง330กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 4.20 ชั=วโมง) 

คํDา                  !รบัประทานอาหารคํDาแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคาร 
                      :นําทา่นเขา้สูท่ ีDพกั พกัทีD  ARMIS HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั: 

เชา้                 ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus 
อาคารที=เป็นสญัลักษณ์ของ นครเอฟฟิซสุ คอื หอ้งสมดุ
ของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารสํา คญัอกีแหง่
คอืวหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian สรา้ง
ขึKนถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นีK
คืออยู่ในสภาพที=สมบูรณ์มาก จากนั Kนปิดทา้ยกันที=ส ิ =ง
กอ่สรา้งที=มขีนาดใหญท่ี=สดุในนครเอฟฟิซสุ คอื โรงละคร 
Great Theatre ซึ=งสร ้ างโดยสกั ดเขา้ไปในไหลเ่ขาให ้
เป็นที=นั=ง สามารถจคุนไดถ้งึ 25,000 คน ซึ=งคดิเป็น 1 
ใน 10 ของประชากรในยคุนัKน สรา้งสมัยกรกีโบราณ  
จากนัKนนําทา่นเดนิทางสู ่ บา้นพระแมม่าร ี House of 
Virgin Mary ซึ=งเชื =อกนัวา่เป็นที=สดุทา้ยที=พระแมม่ารี
มาอาศัยอยู่และสิKนพระชนม์ในบา้นหลังนีK ถูกคน้พบ
อยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนั ชื=อ แอนนา 

วนัทีDสาม        เมอืงบรูซ์า่  มสัยดิ Grand Mosque  ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า อชิเมยีร ์  
                                                                                                         !  อาหาร
เชา้,เทีDยง,เย็น

วนัทีDส ีD           ปามคุคาเล ่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงปามคุคาเล ่ ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคา
เล)่  
                                                                                                 !   อาหาร
เชา้,เทีDยง,เย็น



แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที=
ไวใ้นหนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื=อเธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะคน้หา
บา้นหลังนีK จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชั Kนเดยีว 
ภายในมรีปูปัKนของพระแมม่าร ีซึ=งพระสนัตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี= 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนที=นี= บรเิวณ
ดา้นนอกของบา้นมกี๊อกนํKาสามก๊อกที=เชื=อวา่เป็นก๊อกนํKาที=มคีวามศักดิQสทิธิQ แทนความเชื=อในเรื=อง 
สขุภาพ ความรํ=ารวย และความรัก ถดัจากกอ๊กนํKาเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึ=งมคีวามเชื=อวา่ หาก
ตอ้งการใหส้ ิ=งที=ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน นําทา่น
ชอ้ปปิA ง ณ ศนูยผ์ลติเสืAอหนงัคณุภาพสงู ซึ=งตรุกเีป็นประเทศที=ผลติหนังที=มคีณุภาพที=สดุอกีทั Kง
ยงัผลติเสืKอหนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ี เชน่ Versace,Prada, Michael Korsอสิระใหท้า่นเลอืก
ซืKอสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีDยง               ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัKนนําทา่นออกเดนิทางสู ่

เมอืงปามคุคาเล ่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชั=วโมง) คําวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย”  Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย 
และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็ นนํKาตกหนิปนูสขีาวที=เกดิขึKนจากธารนํKาใตด้นิที=มอีณุหภมูปิระมาณ 
35 องศาเซลเซยีส ซึ=งเป็นที=มแีรห่นิปนู (แคลเซี=ยมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที=สงูมาก ไหลรนิลง
มาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที=ตั Kงอยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ลน้ขึKนมาเหนือผวิดนิ และทํา
ปฏิกริ ิยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริKว เป็นแอ่ง เป็นชั Kน ลดหลั=นกันไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็น
ประตมิากรรมธรรมชาต ิ อนัสวยงามแปลกตาและ โดดเดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาที=ใดเหมอืน จน
ทําให ้ ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรมในปีค.ศ.1988 นําทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย(ปามคุคาเล)่ เมอืงแหง่นํKาพเุกลอืแรร่อ้น นํา
ทา่นชมหนา้ผาที=ขาวกวา้งใหญด่า้นขา้งของอา่งนํKา เป็น รปูรา่งคลา้ยหอยแครงและนํKาตกแชแ่ข็ง ถา้
มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย 
นํKาแร่ที=ไหลลงมาแต่ละชั Kนจะแข็งเป็นหนิปูน หอ้ย
ยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์ นํKาแร่นีKมี
อณุหภมูปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชน
จงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดื=ม เพราะเชื=อวา่มคีณุสมบตัิ
ในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดัน
โลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ใน
อดตีกาลชาวโรมันเชื=อว่านํKาพุรอ้นสามารถรักษาโรค
ได  ้ น ําท่ า น ชม เมื อ ง โบ ร าณเฮ ีย ร า โพล ิส 
(Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที=บําบดัโรค กอ่ตั Kง
โดยกษัตรยิย์เูมเนสที=1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 กอ่น
ครสิตก์าล สถานที=แหง่นีKมแีผน่ดนิไหวเกดิขึKนหลาย
ครัKงหลงัปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศยัอยูอ่กี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่นํKาที=ศกัสทิธิQ ซึ=ง
ปัจจบุนัตั Kงอยูใ่นปามคุคาเล สถานที=สําคญัอื=นๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํKาโรมนั โบสถ์
สมยัไบแซนไทน ์

คํDา            ! รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคารอาหารพืAนเมอืง  
                     :นําเขา้สูท่ ีDพกั NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

เชา้           ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya(ระยะทาง402กโิลเมตรใชเ้วลานั=งรถประมาณ5 ชั=วโมง) 
เป็นเมอืงที= นยิมใชเ้ป็นจดุพักของการเดนิทางในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์      
ซึ=งเป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุกหีรอืที=ยคุนัKนเรยีกอนาโตเลยีเป็นอูข่า้วอูนํ่Kาของประเทศ 

เทีDยง             ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืAนเมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia 

(ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลานั=งรถประมาณ 3 
ชั=วโมง) ซึ=งองคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลก เมืองที=มีลักษณะภูมปิระเทศสวยงาม  
มาก ระหวา่งทางแวะชม ”คาราวานสไลน”์ ที=พั ก
กองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮาน(ีSultan 
Han Caravanserai) ตั Kงอยูท่ี=หมูบ่า้นสลุตา่นฮา
นี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราว
ศตวรรษที= 13 ประตทํูาดว้ยหนิออ่นสกดัลวดลาย

วนัทีDหา้          เมอืงคอนยา่  เมอืงคปัปาโดเกยี  คาราวานสไลน ์นครใตด้นิชาดคั  ชมระบาํหนา้ 
                     ทอ้ง (Belly dance)                                                      !   อาหาร
เชา้,เทีDยง,เย็น



โบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอื=นจัดเป็นครัว หอ้งนํKา และหอ้งนอน นําทา่นชม นครใตด้ ิน
ชาดคั Underground City of Chadak  เกดิจากการขดุเจาะพื Kนดนิลกึลงไป เพื =อใชเ้ป็นที=หลบ
ภยัจากขา้ศกึศตัร ู เมอืงใตด้นิแหง่นีKมคีรบเครื=องทกุอยา่งทั Kงหอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งนํKา หอ้งถนอม
อาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 

คํDา         !  รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคารอาหารพืAนเมอืง  
         ชมระบาํหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืKนเมอืงตา่งๆของตรุกอีนัลอืชื=อที=น่าตื=นตาตื=นใจ 

                   :นําเขา้สูท่ ีDพกั โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั : 

เชา้            ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
**สําหรบัทา่นใดทีDสนใจขึAนบอลลูนชมความงาม
ของเมอืงคปัปาโดเกยีจะตอ้งออกจากโรงแรม 
05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยี
ในอกีมุมหนึDงทีDหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูน
ประมาณ1ช ัDวโมง(คา่ขึAนบอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่น
คา่ทวัร ์ ราคา220Us ตอ่1ทา่น)** คณะออกเดนิ
ทางสูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) นําทา่นเยี=ยมชม
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) 
ซึ=งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ=ง
เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี=ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา
โดยการขดุถํKาเป็นจํานวนมากเพื=อสรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่ลทัธอิื=นที่
ไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เทีDยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย            นําทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื=นชมดนิแดนที=มีภมูปิระเทศอนัน่าอัศจรรย ์ซึ=งเกดิ

จากลาวาภเูขาไฟที=ไหลออกมาปกคลมุพืKนที=เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมื=อ
วนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรื=อยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็น
หบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศที=งดงาม แปลกตาและน่า
อศัจรรย ์ ดั=งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื=อวา่ “ดนิแดน
แหง่ปลอ่งนางฟ้า” และไดรั้บการแตง่ตั Kงจาก  องค์
การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี  เขา้ชมบา้นชนพืKน
เมือง Local Cave House ของชาวพื Kน
เมอืงCappadociaพรอ้มดื=มชา กาแฟ เนื=องจาก
ธรรมเนยีมของชาวเมอืงตรุก ี เมื=อมผีูม้าเยี=ยมเยยีนก็
จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome drink เพื=อแสดง
ถงึนํKาใจและมติรภาพระหว่างเพื=อนใหม่ จากนัKน
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพบา้นพืKนเมอืงที=มผีูค้นอาศัย
อยูจ่รงิๆ แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามคิ อสิระกบัการเลอืกซืKอสนิคา้และของที=ระลกึ
ไดต้ามอธัยาศยั 
จากนัKนนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุองัคารา่ Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.45 ชั=วโมง) ซึ=งเป็นเมอืงหลวงที=ตั Kงอยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี เป็นเมอืงที=ใหญเ่ป็น
อนัดบัสองรองจากอสิตนับลูระหวา่งทางแวะเที=ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื(LAKE TUZ)  

คํDา                  ! รบัประทานอาหารคํDาแบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                      :นําเขา้สูท่ ีDพกั โรงแรม TURIST HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั : 

เชา้                  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู ่กรงุอสิตนับู ล Istanbul (ระยะทาง 450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20 
ชั=วโมง) 

เทีDยง               ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืAนเมอืง 
บา่ย               จากนัKนนําทา่น ลอ่งเรอืชม

ช่องแคบบอสฟอรสั ซึ=ง
เ ป็ น ช่ อ ง แ ค บ ที =เ ช ืDอ ม
ทะเลดาํ (The Black 
Sea) เขา้ก ั บทะเลมารม์า

วนัทีDหก       เกอเรเม   คปัปาโดเกยี   กรงุองัคารา่                            !   อาหารเชา้,เทีDยง,เย็น

วนัทีDเจ็ด           องัคารา่   กรงุอสิตนับลู  ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  ตลาดสไปซ ์  
                       ทา่อากาศยานอตาเตริก์ อสิตนับลู                                !   อาหาร
เชา้,เทีDยง,เย็น



รา่ (Sea of Marmara) ความยาวทั KงสิKน  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั Kงแต5่00เมตร จนถงึ 
3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัที=นี=นอกจากความ 
สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์ี=สําคญัยิ=งในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  
ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้น
เรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ=งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทั KงสิKน จากนัKนนําทา่นสุ ่ตลาด
สไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครื=องเทศ ทา่นสามารถเลอืกซืKอของฝากไดใ้นราคา
ยอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื=องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึKนชื=อของตรุก ีอยา่ง แอปริ
คอท หรอืจะเป็นถั=วพทิาชโิอซึ=งมใีหเ้ลอืกซืKอมากมาย 

คํ=า  ! รบัประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคารอาหารจนี    
                      สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง สทู่าอากาศยาน  อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล  

01.55       ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที=ยวบนิที= TK068 
14.50             เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรณีที=ทา่นตอ้งออกตัbวเครื=องบนิภายในประเทศ กรณุาจองตัbวที=สามารถเลื=อนเวลา และวนัเดนิทางได ้ เพราะ
จะมบีางกรณีที=สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี=ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนัKนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน 

• กรณีที=ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนืKอสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
• กรณุาสง่รายชื=อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ที=หลงัจากที=ไดช้าํระคา่มดัจําทวัร ์หรอืคา่ทวัร์
สว่นที=เหลอื กรณีที=ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชื=อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที=ใหท้ราบ  

• กรณีที=ออกตัbวเครื=องบนิแลว้สะกดชื=อ-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนนิการสง่
สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตัbวเครื=องบนิ 

• กรณีเปลี=ยนชื=อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัKนถา้แจง้หลงัจากเจา้
หนา้ที=ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ=มเตมิในสว่นนีK 

• หลงัจากที=ทา่นไดช้าํระคา่มดัจํา และคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทาง
บรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี=ทา่นไดร้ะบไุว ้

• ราคาทัวรใ์ชต้ัbวเครื=องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื=อนวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที=
ระบเุทา่นัKน 

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ที=ไมรู่จั้กกนั กรณีที=ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจา่ยคา่
พักเดี=ยวเพิ=มตามราคาที=ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัKน 

• PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลกูคา้ที=เดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ=มเตมิ (พักเดี=ยว) ขึKนอยูก่บัมาตรฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะ
ไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

• การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสํิาหรับนักทอ่งเที=ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเกบ็เพื=อเป็นสนิ
นํKาใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีKเพื=อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหวา่งการ
เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีAรวม 
• คา่ตัbวเครื=องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
• คา่ที=พักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีาน  
เทรดแฟร ์ การแขง่ขนักฬีา หรอืกจิกรรมอื=นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิQในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
อาจจะมกีารปรับเปลี=ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)   กรณีพัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง โรงแรมในตรุกสีว่นใหญจ่ะ
ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก  2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดี=ยวเพิ=ม)  

• คา่อาหารครบทกุมืKอ ตามที=ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิการเปลี=ยนแปลง 
• คา่รถตลอดรายการทวัร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานที=ตา่งๆ ที=ระบไุวใ้นรายการ  
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทนําเที=ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื=อนไขตามกรมธรรม)์ 
• คา่รถปรับอากาศนําเที=ยวตามรายการที=ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที=ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 
• คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที=ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
• คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 60 USD /ทา่น สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ 
• คา่นํKาหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที=เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนัKนกระเป๋าจะตอ้งไมเ่กณฑนํ์Kาหนักดังนี ้
กระเป๋าโหลดใตเ้ครื=องบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึKนเครื=องไดไ้ม่
เกนิ 7 กโิลกรมั 

วนัทีDแปด       อสิตลับลู   ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ



• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที=สั=งเพิ=ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที=ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานีKทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที=ยวหากมกีารเกบ็เพิ=ม 
• คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ=ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ที=จา่ย 3% 
• คา่นํKาหนักกระเป๋าสมัภาระ ที=หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
• คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
• คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบ
สําคญัถิ=นที=อยู ่4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิKว 2 รปู ทางบรษัิท
จะเป็นผูดํ้าเนนิการยื=นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื=องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื=นวซีา่) 

เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วง
หน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

การยกเลกิการจอง  เนื=องจากเป็นราคาโปรโมชั=น ตัbวเครื=องบนิเป็นราคาแบบซืKอขาด เมื=อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ย
เงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ั Kงหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื=อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่
กรณีใดทั KงสิKน  

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัAงหมดกอ่นทาํการจอง เพืDอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืDอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัAงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ 
ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ืDอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัAงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQที=จะเลื=อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึKนในกรณีที=มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิQการเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ=ม หากสายการบนิมกีารปรับขึKนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQในการเปลี=ยนเที=ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื=องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ=งของผดิกฎหมาย ซึ=งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบริ
ษัทฯ  
5. บริ ษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิสิ=งของสญูหาย อนัเนื=องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิ ดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที=ยวเอง  
6. เมื =อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Kงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื=อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Kงหมด  
7. รายการนีKเป็นเพยีงขอ้เสนอที=ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั Kงหนึ=ง หลั งจากไดสํ้ารองโรงแรมที=พักในตา่ง
ประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ=งอาจจะปรับเปลี=ยนตามที=ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื=องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที=เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี= / 
ปลอดบหุรี=ได ้ โดยอาจจะขอเปลี=ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี=พัก ทั KงนีKข ึKนอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใช ว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่ างนอ้ย 7วนัก่ อนการ
เดนิทาง มฉิะนัKน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Kงสิ Kนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื=องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที=
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที=ยว อนัเนื=องมาจากการกระทําที=สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื=น ๆ   
12. บรกิารนํKาดื=มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกนัภยั ที=บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที=ยว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเที=ยว เทา่นัKน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื=อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้ และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื=อทา่นชาํระเงนิคา่
ทวัร ์   (ทา่นสามารถซืKอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้ จากบรษัิท ประกนัทั=วไป และควรศกึษาเงื=อนไข
ความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Kงสิ Kนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน  
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื=องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที=
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที=ยว อนัเนื=องมาจากการกระทําที=สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื=น ๆ  


