
 

 



 

 
 

20.00 น. พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์เคาน์เตอรU์ ประตู 9 
Turkish Airlines (TK)โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศตุรกีเมืองอิสตันบูลโดยเที�ยวบินที�TK65 
 

 
05.45น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูลสนามบินแห่งใหม่ของประเทศตุรกีพบการต้อนรับอย่างอบอุ่น

จากเจ้าหน้าที�  (เวลาท้องถิ�นที�ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั�วโมง)เมืองอิสตันบูลเป,นเมืองที�มี
ประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกีตั.งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสซึ�งทําให้อิสตันบูลเป,นเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลกที�ตั.งอยู่ใน 2 ทวีป
คือทวีปยุโรป (ฝ5� งThrace ของบอสฟอรัส) 
และทวีปเอเชีย (ฝ5� งอานาโตเลีย) 

จากนั.น ชมพระราชวังทอปกาป<(Topkapi Palace)
อันเป,นพระราชวังที�ประทับของสุลต่านมา
นานกว่า 3 ศตวรรษสร้างโดย'จักรพรรดิเมห์
เม็ตผู้พิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ใน
อดีตพระราชวังทอปกาปLเคยเป,นสถานที�ฝLก
ขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกีซึ�ง
คัดเลือกเด็กๆคริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป,นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลามต่อมาเมื�อ
ขุนทหารเหล่านี.ออกมารับราชการเป,นใหญ่เป,นโตในวังก็กลายเป,นหอกข้างแคร่และในบางยุคก็
ร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารเลยด้วยซPาในที�สุดสุลต่าน'มาห์มุทที� 3' ก็ตัดสินใจยุบระบบขุนนาง
ทหารรับใช้ซึ�งยืนยงมากว่า 350 ปSนี.ลงและปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่โดยการ
นําการจัดทัพแบบยุโรปมาใช้ป�จจุบันพระราชวังทอปกาป�กลายเป�นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที$ใช้
เก็บมหาสมบัติอันล)าค่าอาทิเช่นเพชร 96 กะรัตกริชทองประดับมรกตเครื$องลายครามจากจีนหยก
มรกตทับทิมและเครื$องทรงของสุลต่าน 

 
จากนั.น ชมจัตุรสัสุลต่านอาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที�มีชื�อเรียกมาแต่โบราณว่าฮิปโปโดรม 

(Hippodrome)ซึ�งย่านแห่งนี.แต่เดิมเป,นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป,นลาน
กว้างสําหรับแข่งกีฬาขับรถม้าแต่ในป5จจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที�มีแค่ลานและเสาโบราณ

วันทีNสอง อิสตันบูล•พระราชวังทอปกาป<•ฮิปโปโดรม •บลูมอสก์ • ฮายาโซฟRอา • ตลาดแกรนด์
บาซาร•์ จุดชมวิวPierre loti hill     � (-/กลางวัน/เย็น) 
        

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ •อิสตันบูลตุรก ี       
 



 

อีก 3 ต้นคือเสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโด
เชียส (Theodosius Obelisk) เป,นเสาทรง
สี�เหลี�ยมฐานกว้างแล้วค่อยๆเรียวยาวขึ.นไป
เป,นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นที� 2 เรียก
กันทั�วไปว่าเสางู (Bronze Serpentine 
Column) เป,นเสาบรอนซ์ที�แกะลวดลายเป,น
รูปงู 3 ตัวพันเกี�ยวกันไปมาได้รับการยอมรับ
ว่าเป,นเสาแบบกรีกที�เก่าแก่ที�สุดที�มีเหลืออยู่ในอิสตันบูลและเสาต้นที� 3 มีชื�อว่าเสาคอนสแตนติน 
(Column of Constantine) สร้างขึ.นในปSพ.ศ. 1483 แต่เดิมเป,นเสาบรอนซ์แต่ในช่วงสงครามครู
เสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั.น 

 
กลางวัน      �บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั.น ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีนPาเงินสถานที�ที�ไม่ควร

พลาดเมื�อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูลมีชื�อเรียกอีกอย่างหนึ�งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที� 1 
(Sultan ahmet I) เป,นสุเหร่าที�มีแรงบันดาลใจ
มาจากการสร้างที�ต้องการเอาชนะและต้องการ
ให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟSยในสมัยนั.น
ซึ�งวิหารเซนต์โซเฟRยได้รบัการจัดอันดับเป\น 1 
ใน 7 ของสิNงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
สุเหร่าแห่งนี.ประดับด้วยกระเบื. องอัซนิคบน
กําแพงชั.นในที�มีสีฟjาสดใสลายดอกไม้ต่างๆ
เช่นกุหลาบทิวลิปคาเนชั�นฯลฯโดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟSยเพื�อประชันความงามกันคนละฝ5� ง
ถ้ามองจากด้านนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6หอซึ�งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรือ 
2 หอแต่มัสยิดแห่งนี.มีหอมินาเร็ตทั.ง 6หอตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บานสลับด้วยกระจกสีอันน่า
วิจิตรมีพื. นที� ให้ละหมาดกว้างขว้างมีขนาดใหญ่ภายในประกอบด้วยโรงเรียนสอนศาสนา
โรงพยาบาลที�พักสําหรับขบวนคาราวานโรงครัวต้มนPาป5จจุบันเปnดให้เข้าไปทําละหมาด 24 ชั�วโมง 

 
นําท่านชม ฮายาโซฟRอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป,นโบสถ์ของคริสต์ศาสนาต่อมาถูกเปลี�ยนเป,นสุเหร่า

ป5จจุบันเป,นพิพิธภัณฑ์ตั.งอยู่ที�นครอิสตันบูลประเทศตุรกีถือเป,นสิ�งก่อสร้างที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�ง
และมักถูกจัดให้อยู่ในรายการสิ�งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางฮายาโซฟSอาเคยเป,นโบสถ์ที�ใหญ่
ที�สุดในโลกมานานเกือบพันปSจนกระทั�งอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปS 1520สิ�งก่อสร้างที�ปรากฏ
อยู่ในป5จจุบันถูกสร้างให้เป,นโบสถ์ในระหว่างปSค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่ง



 

จักรวรรดิไบแซนไทน์และเป,นโบสถ์หลังที�สามถูกสร้างขึ.นใน
สถานที�เดียวกันนี. (โบสถ์สองหลังแรกถูกทําลายในระหว่างการ
จลาจล) โบสถ์นี.เป,นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
เป,นเวลาเกือบ 1,000 ปSในปS 1453 หลังจากที�จักรวรรดิออตโต
มันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน์สุลต่านเมห์เหม็ดที� 2 จึงดัดแปลง
โบสถ์ให้กลายเป,นสุเหร่าเช่นย้ายระฆังแท่นบูชารูปป5. นต่างๆ
ออกและสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม 

เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (KapaliCarsisiหรือCovered Bazaar) หรอืแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar)เป,น
ตลาดเก่าแก่สร้างครั.งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที� 2 เมื�อปSค.ศ. 1461 ตลาดนี.กินเนื.อที�กว่า 2 แสน
ตารางเมตรประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน 

 
จากนั.น  นําท่านสู่ จุดชมวิว Pierre loti hill ที�เมื�อมองออกไปจะเห็นวิวแม่นPาอันสวยงามรวมถึงจะได้เห็น

วิวทิวทัศน์มุมสูงของเมืองอิสตันบลูได้อย่างชัดเจน อีกทั.งยังมีร้านชาตุรเคีย ร้านขนมให้ท่านลิ.มลอง
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย(ให้ท่านลิcมลองชาตุรกีแท้ๆ ท่านละ 1 แก้ว) 

 
คeา  �บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ทีNพัก  PULMAN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกีเมืองอิสตันบูล 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป,นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื.องต้นเท่านั.น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่
โรงแรมที�เข้าพักจะเป,นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เช้า �บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace)ซึ�งสร้างเสร็จในสมัยของสุลต่านอับ
ดุลเมจิตซึ�งทรงคลั�งไคลความเป,นยุโรปอย่างที�สุด
ทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวังแห่งนี.เป,นที�
ประทับแห่งใหม่แทนพระราชวังทอปกาปnการอ
สร้างพระราชวังโดลมาบาห์เชเน้นความหรูหรา
อลังการสะท้อนความเป,นสถาป5ตยกรรมแบบ
ยุโรปที�เด่นชัดด้านหน้าพระราชวังมีหอนาuิกา
ใ ห ญ่ ส ไ ต ล์ บ า ร็ อ ก ตั. ง ต ร ะ ห ง่ า น ข ณ ะ ที� ตั ว
พระรา ช วัง นั. น งดงา มด้วย ศิลป ะแ บ บ นี โ อ
คลาสสิกลูกกรงบันไดยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไนห้องโถงใหญ่ประดับ 

วันทีNสาม พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรสั•เมืองชานัคคาเล่  
� (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

 
นําท่านล่องเรอืช่องแคบบอสพอรสั(Bosporus Strait)เป,นช่องแคบที�กั.นระหว่างตุรกีเธรซที�อยู่ใน
ทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชียเป,นช่องแคบหนึ�งของตุรกีคู่กับช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ทางตอนใต้ที�เชื�อมกับทะเลอีเจียนช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์
ดาเนลส์ทางตอนใต้เชื�อมระหว่างทะเลดํากับทะเลมาร์มะราซึ�งเป,นส่วนหนึ�งของทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตรส่วนที�กว้างที�สุดกว้าง 3,700 เมตรส่วนที�แคบที�สุด
กว้าง 700 เมตรความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตรฝ5� งทะเลของช่องแคบเป,นเมืองอิสตันบูลที�มี
ประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน 

 
กลางวัน      �บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ!! เมนูซฟีูpด ณ GALATA BRIDGE 
เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั�วโมง)เป,นเมืองที�ป5จจุบันเป,นเมือง

ท่องเที�ยวที� สําคัญของตุรกีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์เดิมมีชื�อว่าโบกาซี� (Bogazi) หรือ
เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว65
กิโลเมตรส่วนที�แคบที� สุดกว้าง1.3กิโลเมตร
เนื�องจากตั.งอยู่บนจุดแคบที�สุดของช่องแคบดาร์
ดาแนลส์ใกล้กับแหลมเกลิโบลูของกรีซบนฝ5� งของ
2ทะเลคือทะเลมาร์มาราและทะเลเอเจียนชานัก
กาเลอยู่ห่างจากกรุงอิสตันบูลเมืองหลวงของตุรกี
ด้วยการเดินทางทางรถยนต์ประมาณ4ชั�วโมงเคยเป,นที�ตั.งของเมืองทรอยที�ปรากฏในสงครามกรุง
ทรอยป5จจุบันมีซากของกําแพงเมืองที�เป,นหินหนาปรากฏอยู่จึงเป,นสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญ 

เย็น       �บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีNพัก  KOLIN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองชานักกาเล 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป,นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื.องต้นเท่านั.น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่
โรงแรมที�เข้าพักจะเป,นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั.น นําท่านชมเมืองโบราณทรอย(Troy)ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพย์เรื�อง ‘อิเลียต’ (Iliad)   

ของกวีนามว่า ‘โฮเมอร์’ (Homer) ได้มีการบันทึกเรื�องราวเกี�ยวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไว้ว่า 
‘กรุงทรอยมีที�ตั.งอยู่ในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที�ดีที�สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทํา

วันทีNสีN เมืองชานักกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้เมืองทรอย•เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight
บ้านพระแม่มาร ี      � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

ให้นครแห่งนี.สามารถควบคุมเส้นทาง
ก า ร ติ ด ต่ อ ทั. ง ท า ง บ ก แ ล ะ ท า ง นP า
ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได้’
ตามบันทึกที�ว่านี.นั.นแรกเริ�มเดิมทีเหล่า
นักปราชญ์และผู้เชี�ยวชาญทั.งหลาย
ต่างก็เชื�อว่ากรุงทรอยเป,นแค่เมืองใน
ตํานานหาได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี.ไม่
หากแต่เมื�อราว 140 ปSที�แล้วมีผู้ค้นพบ
ซากของเมืองโบราณแห่งหนึ�งซึ�งเชื�อกันว่านี�คือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 
ระหว่างทางแวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรอื ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป,นม้าขนาดใหญ่ที�ทําจากไม้ จาก

มหากาพย์อีเลียดเรื�องสงครามเมืองทรอย ม้าไม้นี.เกิดขึ.นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเข้า
เมืองทรอย ที�มีปjอมปราการแข็งแรง หลังจากที�รบยืดเยื.อมานานถึง 10 ปSแล้ว ด้วยการให้ทหาร
สร้างม้าไม้นี.ขึ.นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากําแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งทําเป,นล่าถอย
ออกไป เมื�อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป,นบรรณาการที�ทางฝzายกรีกสร้างขึ.นมาเพื�อบูชาเทพเจ้า
และล่าถอยไปแล้ว จึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื�อตกดึก ทหารกรีกที�ซ่อนตัวอยู่ใน
ม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป,นที�สําเร็จ 

จากนัcน เดินทางสู่เมืองคุชาดาสึ(Kusadasi)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั�วโมง) 
กลางวัน      �บรกิารอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร 

ให้ท่านลิ.มลอง Turkish Delightขนมประจําท้องถิ�นของประเทศตุรกี ซึ�งคนท้องถิ�นเรียกอีกอย่าง
ว่า “โลคุม (Lokum)” มีรสชาติหวาน
ทําจากแปjงและนPาตาล มักจะเสิร์ฟคู่
กับชาหรือกาแฟ สวนผสมก็จะมี
หลากหลายไม่ว่าจะเป,นอัลมอนด์,ถั�ว,
ถั�วพิสทาชิโอ,แมคคาเดเมีย,วอลนัท, 
กุหลาบ ฯลฯ 

 
จากนั.น นําท่านชมบ้านพระแม่มาร ี(House 

of Vergin Mary)เชื�อกันว่าเป,นที�สุดท้ายที�พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ.นพระชนม์ในบ้านหลังนี.
ตั.งอยู่บนภูเขาสูงเป,นสถานที�ศักดิ�สิทธิ�ที�คริสศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ.นไปนมัสการให้ได้สักครั.ง 

 
เย็น       �บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

ทีNพัก  RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองคุชาดาสึ 
(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป,นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื.องต้นเท่านั.น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่
โรงแรมที�เข้าพักจะเป,นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั.น ชมเมืองโบราณเอฟฟyซุส  (Ephesus)เมืองโบราณที�ได้มีการบํารุงรักษาไว้เป,นอย่างดีแห่งหนึ�งของ

โลกเมืองเอฟฟnซุสเป,นเมืองในยุคโบราณที�
ยิ�งใหญ่สวยงามสมกับการเป,น 1 ใน 7 สิ�ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเมืองโบราณ
เอฟฟnซุสรุ่งเรืองในยุคสมัยกรีกและโรมันมี
อายุกว่า 2,500 ปSเป,นที�อยู่อาศัยของชาวไอ
โอเนียน (Ionian) ที�อพยพมาจากกรีกซึ�ง
รุ่ ง เ รื อ ง ขึ. น ม า ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที�  6  ก่ อ น
คริสต์กาลแผนผังเมืองเอฟฟnซุสนั.นได้ชื�อ
ว่าเป,นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหารและการค้า 

 
นําท่านชมโรงงานผลิตเสืcอหนังที�มีคุณภาพและชื�อเสียงของตุรกีเสื.อแจ็กเก็ตและหนังมีคุณภาพดี
แบบทันสมัยมีนPาหนักเบาฟอกหนังดีนุ่มบางเบาสวมใส่สบายขึ.นราคาถูกกว่าในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริกาครึ�งต่อครึ�งเพราะตุรกีเป,นผู้ผลิตและส่งออกไปขายทั�วโลก 

กลางวัน �บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเดินสู่ปามุคคาเล่(Pamukkale)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง) 
จากนั.น นําชมปามุคคาเลแปลว่าปราสาทปุยฝpาย (Cotton 

Castle)มีลักษณะเป,นระเบียงนPาพุเกลือร้อนซึ�ง
เกิดขึ.นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต
ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที�แห่งนี.เกิดขึ.นจาก
บ่อนPาร้อนที�อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตหรือ
หินปูนซึ�งเมื�อนPาพุร้อนระเหยขึ.นมาเป,นเวลาเนิ�น
นานไอนPาก็จะค่อยๆก่อให้เกิดชั.นของแคลเซียม
เกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป,นผนังสีขาวขึ.นนั�นเอง
ด้วยความเชื�อว่าปามุคคาเลเป,นเหมือนสถานที�ศักดิ�สิทธิ�ซึ�งมีสรรพคุณในการรักษาบําบัดการอาการ

วันทีNห้า เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟyซุส • โรงงานผลิตเสืcอหนัง • ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุย
ฝpาย•  เฮยีราโพลิส      � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

ต่างๆทําให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมันได้เข้ามาสร้างเมืองอยู่บนบ่อนPาพุร้อนแห่งนี.และขนานนาม
เมืองนั.นว่าฮีเอราโพลิสอันหมายถึงเมืองศักดิ�สิทธิ�และปามุคคาเลก็ได้ถูกใช้เป,นสปาบําบัดโรคมา
นานกว่าพันปS 

 
จากนั.น นําท่านสู่เฮียราโพลิส (Hierapolis)ซึ�งมีความหมายว่าเมืองแห่งความศักดิ�สิทธิ�สร้างขึ.นก่อน

คริสตกาลมีอายุประมาณ 2,200 ปSจุดเด่นสําคัญของ
ที�แห่งนี.คือมีโรงละครขนาดใหญ่ที�สามารถจุคนได้ถึง 
12,000 คนอดีตงานเทศกาลหรือการแข่งขันต่างๆก็
จะจัดที�โรงละครแห่งนี.และรอบๆจะประกอบไปด้วย
โรงอาบนนPาโบราณสระนPาโบราณประตูเมืองฯลฯ 

 
เย็น       �บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีNพัก  ADEM PIRA HOTELระดับ 5 ดาวตุรกีหรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองปามุคคาเล่ 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป,นเพียงโรงแรมที�นําเสนอเบื.องต้นเท่านั.น ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงแต่
โรงแรมที�เข้าพักจะเป,นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่าน เดินทางสู่เมืองคอนย่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั�วโมง) เมืองนี.เป,นเมืองสําคัญทางศาสนา

อิสลามเป,นเมืองต้นกําเนิดศาสนาอิสลามอีกลัทธิหนึ�งเรียกว่าลัทธิMevlevi หรือลัทธิลมหวนการ
ปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือนอิสลามทุกประการ 

กลางวัน �บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง)เป,นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ 

แปลว่า“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั.งอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป,นพื.นที�พิเศษเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ล้านปSมาแล้ว (ป5จจุบันภูเขาไฟทั.ง 2 ดับ
แล้ว) ทําให้ลาวาที�พ่นออกมาและเถ้าถ่านจํานวนมหาศาลกระจายไปทั�วบริเวณทับถมเป,นแผ่นดิน
ชั.นใหม่ขึ.นมา   จากนั.นกระแสนPา ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกิน
แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื�อยๆนับแสนนับล้านปS จนเกิดเป,นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�
เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย(คว�า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง จนผู้คนในพื.นที�เรียก
ขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟpา” ที�ในปS ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื.นที�มหัศจรรย์แห่งนี.เป,น
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี 

วันทีNหก เมืองปามุคคาเล่ •เมืองคอนย่า•เมืองคัปปาโดเกีย• สถานคีาราวาน•Belly Dance  
       � (เช้า/กลางวัน /เย็น)  
       



 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปสถานีคาราวาน (Caravanserai)มักจะเป,นสิ�งก่อสร้างที�มีอิทธิพลจากเปอร์เชียที�
ก่อสร้างเป,นที�พักเล็กข้างทางที�นักเดินทางสามารถใช้สําหรับการพักผ่อนให้หายเหนื�อยจากการ
เดินทางสถานีคาราวานตั.งอยู่ได้จากการ
คมนาคมทางการค้าการติดต่อสื�อสารและ
การเ ดินทางของผู้คนในเครือข่ายของ
เส้นทางการค้า (trade routes) ที�ครอบคลุม
เ อ เ ชี ย , แ อ ฟ ริ ก า เ ห นื อ  แ ล ะ  ยุ โ ร ป
ตะวันออกเฉียงใต้ สถานีคาราวานอาจจะ
เป,นที� รู้ จักในภาษาไทยด้วยชื� อเ รียกว่า 
"โรงเตี�ยม" 

เย็น�รบัประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั.น นําท่านชมการแสดงพื.นเมือง“โชว์ระบําหน้าท้อง”Belly Danceเป,นการเต้นรําที�เก่าแก่อย่างหนึ�ง

เ กิ ด ขึ. น ม า เ มื� อ ป ร ะ ม า ณ 6000ปS ใ น
ดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน
นักประวัติศาสตร์เชื�อกันว่าชนเผ่ายิปซี
เร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที� ได้อนุรักษ์
ระบําหน้าท้องให้มีมาจนถึงป5จจุบันและ
การเดินทางของชาวยิปซีทําให้ระบํา
หน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจน
กลายเป,นศิลปะที�โดดเด่นสวยงามจน
กลายมาเป,นระบําหน้าท้องตุรกีใน
ป5จจุบัน 

ทีNพัก  พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ�า 1 คืนMINIA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเท่าตามมาตรฐานตุรกี 
เมืองคัปปาโดเกีย 

**ในกรณีโรงแรมสไตล์ถPาเต็มทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน** 

 
05.00 น. นําท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเช้า โดยการขึcนบอลลูน โดยท่าน

จะเห็นวิวทัNวเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนัNงบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชัNวโมง ค่าบอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในรายการ อัตราค่าบรกิารท่านละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทาง
หัวหน้าทัวรอ์กีทใีนวันทีNจะเดินทาง 

วันทีNเจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย•พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม•นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ•
รา้นจิวเวอรร์ีNและเซรามิค• สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ � (เช้า/กลางวัน /-)   
      



 

 

 
เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัcน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN MUSEUM)เป,นสถานที�ที�มีความงดงามและ

เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับขึ.นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป,นมรดกโลกในปS
1984 สร้างโดยชาวคริสต์ที�หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้าง
โบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป,น
ศูนย์กลางสํานักสงฆ์เมื� อราวปS 300-1200 
ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและ
เพดานภายในถPาที�ถูกวาดไว้ตั.งแต่ศตวรรษที� 
9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือน 

 
เทีNยง  � บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแวะชิม TURKISHICE CREAM MADO 
 
จากนั.น นําท่าน ชมนครใต้ดินคาดัค (CardakUnderground City)เกิดจากการขุดเจาะพื.นดินลึกลงไป 

10 กว่าชั.นเพื�อใช้เป,นที�หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในยามสงครามของชาวคัปปาโดเกียในอดีตโดยทั.ง
จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที�ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี.เพื�อหวังผลประโยชน์ทาง
การค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วย
เหตุผลเดียวกันรวมทั.งต้องการที�จะหยุดยั.ง
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี.
ด้วยเมืองใต้ดินแห่งนี.มีครบเครื�องทุกอย่างทั.ง
ห้องโถงห้องนอนห้องนPาห้องถนอมอาหาร
ห้องครัวห้องอาหารโบสถ์ทางหนีฉุกเฉินฯลฯ
แม้จะเป,นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดิน
หลายชั.นแต่ว่าอากาศในนั.นถ่ายเทเย็นสบาย
หน้าร้อนอากาศเย็นหน้าหนาวอากาศอบอุ่น
มีอุณหภูมิเฉลี�ย 17-18 องศาเซลเซียสและด้วยการออกแบบที�ดีมีทางออกฉุกเฉินที�เป,นทาง
ระบายอากาศไปในตัวทําให้อากาศถ่ายเท 

 
จากนั.น นําชมชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที�มีชื�อเสียงโด่งดังไปทั�วโลก มีคุณภาพ

ดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซื.อได้ทั�วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที�ผลิต 
แต่ละท้องถิ�นจะมีสินค้าขึ.นชื�อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที�มีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มี



 

ชื�อเสียงมากที�สุดต้องเป,นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของ
เส้นใบที�ใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป,นพรมทั�วไป ที�นิยมขายกันอย่างแพร่หลาย ทําจากวัสดุ ทั.งขน
สัตว์ ฝjาย ไหม ระหว่างการทอเมื�อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก จะเหลือเพียงด้านเดียวที�มีขนปุย
ฟูขึ.นมา เป,นลวดลายตามที�ต้องการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว์ ฝjาย และไหม 
ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที�มีชื�อเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค 

 
จากนั.น  ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรีN อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย 
 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ส น า ม บิ น เ น ฟ เ ซ ไ ฮ ร์

(NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)  
21.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูลโดยเที�ยวบินที�

TK 2009 
22.50 น. ถึ ง ส น า ม บิ น อิ ส ตั น บู ล ISTANBUL 

INTERNATIONAL AIRPORT 
หลังจากนั.น ให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างรอเปลี�ยนเครื�องโดยมี

ร้านค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าชั.นนํา เช่น HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และ
ยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย 

 
01.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที�ยวบินที� TK68  
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วันทีNแปด สนามบินอิสตันบูล• สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ       
  



 

อัตราค่าบรกิารและเงืNอนไขรายการท่องเทีNยว 
 

มหัศจรรย์...TURKEY บินตรงสู่อิสตันบูล 
สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ 8 วัน 5 คืน (TK) 

วันเดินทาง    จํานวน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดีNยว 

03 – 10 พ.ย. 65 35+1 40,999 40,999 39,999 6,000 
10 – 17 พ.ย. 65 35+1 36,999 36,999 35,999 6,000 
17 – 24 พ.ย. 65 35+1 37,999 37,999 36,999 6,000 

24 พ.ย – 01 ธ.ค. 65 35+1 37,999 37,999 36,999 6,000 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปS บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานี.รวมรายการทัวร์และตั�วเครื�องบินแล้ว** 

 
อัตราค่าบรกิารรวม 

� ตั�วเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-เนฟไซ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Turkish 
Airline(TK)เป,นตั�วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

� ที�พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้องเดี�ยว) 
� ค่าระวางนPาหนักกระเป�าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป�าถือขึ.นเครื�อง Hand Carry 7 

กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่าอาหารทุกมื.อตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ�ในการสลับมื.อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� นPาดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทย 
� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 
� ภาษีนPามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิ�เก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึ.นก่อนวันเดินทาง) 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000บาท(เป,นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่านPาหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั.งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ตุรเคียมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม และ/
หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป,นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ รวมทั.งทริป80 USD/ท่าน 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนPาใจของทุกท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิปค่ะ) 

× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั�วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย(ถ้ามี) 

× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั�วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยสําหรับท่านที�ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือ 
ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม 

เงืNอนไขการสํารองทีNนัNงและการยกเลิกทัวร ์
 
การจองทัวร์: 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 25,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั.นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั.งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั.งหมด  
• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั.งหมดไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ทั.งสิ.น 
• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เก็บเงินค่าทัวร์ทั.งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั.งสิ.น 

 
 
 



 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั.งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั.งสิ.น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั.งสิ.น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บเงินค่าทัวร์ทั.งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทั.งสิ.น 
กรณีเจ็บปzวย : 

• กรณีเจ็บปzวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั.งนี.ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป,นจริง 

• ในกรณีเจ็บปzวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณี 
 

 

 

โรงแรมทีNพัก 
 

• สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั.นกรณีเดินทางเป,นผู้ใหญ่ 3 ท่าน
บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปnดห้องพักเป,นแบบ 2 ห้อง(1 Twin+1Sgl) จะสะดวก
กับท่านมากกว่า 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพัก
แบบเดี�ยวSingle ห้องคู่Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั.น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั.นอาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากลและใน
โปรแกรมที�ระบุชื�อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั.นจะเป,นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน
การท่องเที�ยวของประเทศตุรกีเท่านั.นไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

เงืNอนไขอืNน ๆ 
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั.งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 
ไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ.นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนืNอง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าทัวรทั์cงหมด โดยไม่มเีงืNอนไขใด ๆ ทัcงสิcน 



 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15ท่านขึ.นไป จึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ�เลื�อน
วันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั.ง
ก่อนทําการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป,นพิเศษเช่นการขอใช้วีลแชร์ที�สนามบินกรุณาแจ้งบริษัทฯอย่าง
น้อย7 วันก่อนการเดินทางหรือเริ�มตั.งแต่ท่านจองทัวร์มิฉะนั.นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ.นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป,นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนPาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั.งสิ.น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั.งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั.งหมด 

 

รายละเอยีดเพิNมเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป,นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั.น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั.งสิ.น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั.งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี.ในกรณีที�เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั.งสิ.น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี.ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั.งสิ.น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื.อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป,นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั.งสิ.น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั.งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั.งสิ.น 

� ตั�วเครื�องบินเป,นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื� อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ.น ตามอัตราค่านPามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ปรับราคาตั�วดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั.งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี.แล้วทั.งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่า
ทัวร์ทั.งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั.น จะต้องไม่มีการชํารุด เปSยกนPา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั�งตราป5� มลาย
การ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป,นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั.ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั.งสิ.น 

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป,นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั.งสิ.น 

� กรณี “หญิงตั.งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี.อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั.งสิ.น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงืNอนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพืNอประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงืNอนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีNได้ระบุในรายการทัวรทั์cงหมด** 

 

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


