
 

 

 

 

 
 

 
 



   

 

ตรุก ี10 วนั 7 คนื 
วนัแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ  

23.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 9แถวTสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง  ดูไบ– อสิตนับูล– ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK377/EK119 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ*.*.*. 

13.45 น. (เวลาทอ้งถิน่)เดนิทางถงึสนามบนิกรุงอสิตนับูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL 

AIRPORT)หลงัผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมอืงก่อนและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ .....น าท่าน ลอ่งเรือผ่านช่อง

แคบบอสฟอรสัซึง่เป็นอกีหนึ่งกิจกรรมที่ท  าใหเ้สน้ทางนี้มคีวามน่าสนใจมาก 

ดว้ยการลอ่งชมววิไปดว้ยเรือล  าใหญ่ 2 ชัน้ เปิดพื้นที่กวา้งบนดาดฟ้าเรือให ้

นกัท่องเที่ยวสามารถเดนิชมบรรยากาศโดยรอบไดส้บาย บริเวณช่องแคบบอส

ฟอรสันี้คือจดุแบง่อสิตนับูลออกจากเอเชียและยุโรป และยงัเป็นจดุเชื่อมต่อ

ระหวา่งทะเลด า (THE BLACK SEA) และทะเลมารม์าร่า (SEA OF 

MARMARA) เป็นจดุสิ้นสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปที่บรรจบกนั มคีวามกวา้งต่างกนัไป บางจดุ

กวา้ง 500 เมตร ในขณะที่บางจดุกวา้งถงึ 3 กิโลเมตร และมคีวามยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอ้ิ่มววิ

อิ่มบรรยากาศของสองฝัง่ช่องแคบและพระราชวงัโดลมาบาเช่ที่ต ัง้อยู่ริมน า้ในอกีมมุหนึ่งซึง่สวยสงา่น่า

ชม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  GOLDEN WAY HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม อสิตนับูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสนี า้เงนิ-พระราชวงัทอปกาปึ-ชานคัคาเล ่

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูป (ดา้นนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จตัุรสัที่แต่เดมิในยุค

โบราณถอืเป็นจดุศูนยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนเทยีมและใชเ้ป็นลานกวา้ง

ส  าหรบัแขง่กีฬาขบัรถมา้ แต่ในปจัจบุนัลานแขง่นี้ไมไ่ดถ้กูใชง้านเหมอืนเช่นเดมิ

อกีแลว้ เหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีที่มแีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ “เสาโอเบ

ลสิกแ์ห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรง

สี่เหลีย่มฐานกวา้งแลว้ค่อยเรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกนัท ัว่ไปวา่ “เสางู” 

(BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็นเสาบรอนซท์ี่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไป



   

 

มา ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มเีหลอือยู่ในอสิตนับูลทุกวนัน้ี เคยถกูประดบัอยู่

ที่วหิารเมอืงเดลฟี ประเทศกรีซ และถกูสรา้งขึ้นเมือ่ 479 ปีก่อนคริสตก์าลในครัง้ที่รบชนะเปอรเ์ซยี เสา

ที่ 3 มชีื่อวา่ “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 1483 เมือ่คร ัง้เริ่ม

สรา้งนัน้เป็นเสาบรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถ้กูศตัรูหลอมหลอกเอาบรอนซไ์ปจนหมด ปจัจบุนั

นกัท่องเที่ยวที่เขา้ไปชมจงึมโีอกาสไดเ้หน็เสาคอนสแตนตินหลงเหลอืเป็นเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้  

น าท่าน ถา่ยรูป (ดา้นนอก) สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE)ปจัจบุนัถอืเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณข์องอสิ

ตนับูล เป็นมสัยดิที่ถกูสรา้งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มสรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2159 

ภายนอกจะมองเหน็โดมสฟ้ีาตัง้อยู่โดดเด่นอนัเป็นที่มาของชื่อ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายในก็จะ

ประดบัตกแต่งดว้ยกระเบื้องอซินิคตามผนงัและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่า

กระเบื้องท ัง้หมดนี้ เป็นสฟ้ีา และสฟ้ีาท ัง้ขา้งนอกขา้งในของมสัยดิแห่งนี้ยงัเขา้กนัดกีบับรรยากาศของ

ชายฝัง่ทะเลทีอ่ยู่ทางเบื้องหลงัจากสุเหร่าสนี า้เงนิ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่าน ถา่ยรูป (ดา้นนอก) พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPISARAYI)พระราชวงัเก่าแก่และเป็นสถานที่

ชื่อดงัของอสิตนับูลอกีแห่งหนึ่งที่นกัท่องเที่ยวจะตอ้งแวะชม และรบัรองวา่จะไมผ่ดิหวงัในความ

สวยงาม ล  า้ค่า และอลงัการมาก พระราชวงัทอปกาปึมคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นที่

ประทบัขององคสุ์ลต่านมายาวนานหลายองค ์ถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยค าบญัชาของ “สุลต่าน

เมหเ์มตที่ 2” แห่งอาณาจกัรออตโตมนั หรือสมญานามที่ท่านไดร้บัคือ “สุลต่านเมหเ์มตผูพ้ชิิต” ปจัจบุนั

ไดถ้กูเปลีย่นเป็นพื้นที่จดัแสดงขา้วของเครื่องใชโ้บราณของราชส านกัตุรกีที่น่าชม

มาก จะแบง่พื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือจะมพีื้นที่ของพระราชวงัช ัน้นอก 

พระราชวงัช ัน้ใน และมพีื้นที่ที่เคยใชเ้ป็นฮาเร็มของสุลต่าน เมือ่ย่างกา้วเขา้สู่

พระราชวงัจากชัน้นอกและชัน้ในจะไดเ้หน็การตกแต่งพระราชวงัที่วจิติรอลงัการ

อย่างมาก จดุที่น่าสนใจมากคือ ทอ้งพระคลงัที่ใชเ้ป็นที่เก็บทรพัยส์มบตัิมค่ีา

ท ัง้หลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ที่งดงามตัง้แต่ส่วนของปลอกสวมที่

ประดบัดว้ยอญัมณี ไขม่กุและทองค า ส่วนบนดา้มกริชนัน้ประดบัดว้ยมรกตงดงาม นอกเหนือจาก

ความสวยงามของอญัมณีและเครื่องประดบัท ัง้หลาย นกัท่องเที่ยวจะไดช้มเครื่องโลหะโบราณ 

เครื่องปัน้ดนิเผาและเครื่องกระเบื้องอกีมากมาย  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล ่(CANAKKALE)ซึง่ต ัง้อยู่ริมทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน ในอดตี

ชานคัคาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้และการเดนิเรือ เพราะเป็นอกีจดุที่เชื่อมต่อเอเชียกบัยุโรปเขา้

ดว้ยกนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  TROIA TUSAN HOTELหรือเทยีบเท่า 



   

 

วนัที่สี่  ชานคัคาเล-่ทรอย-มา้ไมเ้มอืงทรอย-อซัเคลปิออน-อซิเมยีร ์

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (TROY)เมอืงเก่าแก่ในต านานแห่ง

นี้หลงัจากที่กลายเป็นอดตีมาหลายศตวรรษ ก็ไดถ้กูคน้พบ 

พ.ศ. 2413 “ไฮนร์ิช ชลมีานน”์ (Heinrich Schliemann) นกั

โบราณคดชีาวเยอรมนัไดเ้ป็นผูบุ้กเบกิขดุพบซากเมอืงโบราณขึ้น

ซึง่ก็คือเมอืงทรอยนี่เอง เป็นซากเมอืงโบราณที่มพีื้นที่ติดกบั

ทะเลอเิจยีนตอนบน และอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตรุกี ใกลก้นัมช่ีองแคบ “ดารด์าแนลล”์ 

(Dardanelles) และ “คาบสมทุรกลัลโิปล”ี (Gallipoli) จากนัน้ไฮนร์ิชก็ใชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขดุคน้

เพิม่เติมและศึกษาความเป็นมาของซากเมอืงแห่งนี้ จนพบวา่ทรอยนัน้แบง่ออกเป็น 9 ยุค นบัตัง้แต่เมือ่ 

3,000 ปีก่อนคริสตก์าล ไลม่าจนถงึ พ.ศ. 943 และท ัง้หมดนี้ไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจใหโ้ฮเมอร์

สรา้งสรรคผ์ลงานการเขยีนที่โด่งดงักอ้งโลกอย่างมหากาพยอ์เิลยีดและโอดสิซยีช์ม (ดา้นนอก) มา้ไม ้

แห่งทรอย (WOODEN HORSE OF TROY)หนึ่งในกลยุทธท์างการทหารที่ชาญฉลาด และเป็นเหตุให ้

เมอืงทรอยพา่ยแพแ้ก่กรีก จงึกลายเป็นเรื่องราวที่โจทยจ์นัทแ์ละโด่งดงัไปท ัว่โลก และกลายเป็นหนึ่งใน

สญัลกัษณข์องเมอืงทรอยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเขา้ชมอซัเคลปิออน (ASKLEPION)ที่ในอดตีนัน้เคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท์ี่ยิ่งใหญ่ ตวั

วหิารนัน้ไดถู้กสรา้งขึ้นตัง้แต่เมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการ

รกัษาเมืองนี้  ยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการแพทยท์ี่ใหญ่ที่สุดในขณะนัน้ และยงัเป็นโรงเรียนสอน

เก่ียวกบัจติวทิยาแห่งแรกของโลก ปจัจบุนัเราจะยงัไดเ้หน็ร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดตีได ้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอชิเมยีร(์IZMIR) เพือ่เขา้สู่ที่พกั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั   BLANCA HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  เมอืงโบราณเอฟิซุส-รา้นเสื้อหนงั-ปามคุคาเล ่

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ที่ไดช้ื่อวา่เป็นเมอืงโบราณและ

เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมอืงเอฟิซุสถอืก าเนิดขึ้นตัง้แต่ยุค

ก่อนคริสตก์าลเสยีอกี และก็ด าเนินมาพรอ้มกบัยุครุ่งเรืองของชนชาติกรีก ตรงกบั

ยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดอิอกุสตุส ซี

ซาร”์ (AUGUSTUS CAESAR) เป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้การเงนิของเอเซยีตัง้แต่หลงัจาก พ.ศ. 900 



   

 

เป็นตน้มา ปจัจบุนัน้ีแมจ้ะผ่านมานานกว่า 2,000 ปีแลว้แต่เอฟิซุสก็ยงัไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นเมอืง

โบราณที่มกีารบ  ารุงรกัษาไดด้ทีี่สุดเมอืงหนึ่งของโลก สิ่งที่มใีหเ้ราไดช้มกนัจงึเป็นความยิ่งใหญ่ของซาก

เมอืงโบราณ โรงละครเก่าแก่ที่จผูุช้มไดม้ากถงึ 25,000 คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุค

นัน้ แมจ้ะเริ่มกร่อนไปบา้งแต่เท่าที่เหลอืก็ยงัดูแขง็แกร่ง และในโอกาสพเิศษต่างๆ ก็อาจมกีารจดัแสดง

แสงสเีสยีงบา้งในโรงละครแห่งนี้ บริเวณอื่นๆ ยงัมโีรงอาบน า้โบราณแบบตุรกีแท ้แท่นบูชาเทพเจา้ ม ี

หอ้งสมดุเซลซุสทีส่รา้งโดยกงสุล “ทเิบเรียส จูเลยีสอควลิา” (JULIUS AQUILA) เพือ่อุทศิแด่

นายกเทศมนตรีซึง่เป็นพอ่ของท่านกงสุล และยงัไดบ้รรจศุพของผูเ้ป็นพอ่ไวใ้ตห้อ้งสมดุแห่งนี้ แต่มาถกู

ท าลายท ัง้ตวัอาคารและหนงัสอืจากขา้ศึกศตัรู มกีารประสบภยัจากแผ่นดนิไหวบา้ง เสยีหายไปมากแต่ก็

ยงัยดืหยดัเคียงคู่กาลเวลามาไดไ้มห่่างกนันกัม ีวหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรียน (TEMPLE OF 

HADRIAN)ทีส่รา้งขึ้นเพือ่ถวายแด่จกัรพรรดเิฮเดรียน ซึง่พระองคค์ืออกีหนึ่งจกัรพรรดผูิย้ิ่งใหญ่ของ

โรมนั วหิารแห่งนี้ เมือ่เทยีบกบัอายุแลว้ตอ้งบอกวา่ยงัอยู่ในสภาพที่สมบูรณม์าก และยงัถกูออก

แบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทัง้ 4 ตน้ที่อยู่ทางดา้นหนา้วหิาร โครงประตูหนา้มจี ัว่หนิโคง้

แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง   

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสื้อหนงัคุณภาพสูงประเทศตรุกีถอืเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อในดา้นเครื่อง

หนงั และมกีารผลติ ผลติภณัฑจ์ากหนงัคุณภาพสูงออกมาไดอ้ย่างด ีใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อสนิคน้

เครื่องหนัง่กนัไดต้ามอธัยาศยั ไมว่า่จะเป็นเสื้อ กระเป๋า เสื้อโคช้ และอกีมากมาย  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามคุคาเล (PAMUKKALE)ในอดตีปามคุคาเลเ่คยเป็นที่ต ัง้ของนครเฮียราโปลสิ 

(HIERAPOLIS)และที่ต ัง้ของลานหนิปูนขนาดมหมึา ชมปราสาทปุยฝ้ายสิ่ง

มหศัจรรยท์างธรรมชาติเกิดขึ้นจากธารน า้ใตด้นิซึง่มสี่วนประกอบของแคลซยีม

ออกไซดแ์ละมอีุณภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสไดไ้หลลงมาจากภเูขา “คาลดา

กิ” แลว้แร่ธาตุเกิดการตกตะกอนท าปฏกิิริยาจบัตวักนัเป็นกอ้นแขง็ลดหล ัน่เป็น

ชัน้เป็นแอ่งเป็นลานต่างกนัไป แต่กลบักลายเป็นเหมอืนประติมากรรมจากฝีมอื

ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในที่สุดปามคุคาเลก็ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโกเมือ่ในปี พ.ศ. 2531 ค าวา่ “ปามคุคาเล ่ในภาษาตุรกีนัน้หมายถงึ 

“ปราสาทปุยฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมมุของกอ้นแคลเซยีมก็มรูีปร่างคลา้ยกอ้นเมฆหรือกอ้นหมิะ

ตามแต่จะจนิตนาการ ส่วนบางจดุก็จะเป็นแอ่งรองรบัน า้แร่อุณหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสที่ชาว

ตุรกีนิยมน าไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อวา่เป็นน า้แร่ธรรมชาติที่มสีรรพคุณในการรกัษาโรคความดนั

โลหติสูง โรคหวัใจ โรคทางเดนิปสัสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อกัเสบ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั   TRIPOLIS HOTELหรือเทยีบเท่า 



   

 

วนัที่หก  ปามคุคาเล-่คอนย่า-คาราวานสไลน-์คปัปาโดเกีย-ชมระบ  าหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (KONYA)เมอืงที่ยิ่งใหญ่ไมแ่พเ้มอืงใดเพราะมตี าแหน่งเป็นถงึอดตีเมอืง

หลวงของอาณาจกัรอนาโตเลยีในอดตี เมอืงคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมยั สุลต่านอาเลดนิ เคยโ์ค

บาทความรุ่งเรืองนี้ท  าใหเ้กิดการก่อสรา้งอาคารและวหิารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สิ่งก่อสรา้งเหลา่นี้

ก็โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมของเปอรเ์ซยีและไบแซนเทยีมตามที่ไดร้บัอทิธิพลเขา้มาในเวลานัน้ ชม

ท่านถา่ยรูปดา้นนอกคาราวานสไลน ์(CARAVANSERAI)ซึง่เป็นจดุพกัแรมของชาวเติรก์ในสมยัออต

โตมนั หรือเรียกงา่ยๆ วา่เป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดนิทางในยุคนัน้ หากมองจากมมุสูงจะเหน็เป็น

เหมอืนรัว้ก าแพงลอ้มเป็นกรอบสีเ่หลีย่มอยู่กลางทุ่งกวา้ง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื้นที่โลง่หรอือาจจะ

มบีอ่น า้ธรรมชาติ และมสี่วนที่เป็นหลงัคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได ้นกัเดนิทางที่มาพรอ้มกอง

คาราวานมา้และอูฐมกัแวะพกัแรมในช่วงค า่ จนรุ่งเชา้ก็จะออกเดนิทางต่อ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมอืงมรดกโลกจากการการนัตีโดยยูเนสโก และ

ยงัเป็นเมอืงที่อุดมไปดว้ยความสวยงามของภมูปิระเทศ เพราะตัง้อยู่ระหวา่งทะเลและภเูขา ดว้ย

รูปลกัษณข์องคปัปาโดเกียที่ดูแปลกไมเ่หมอืนใคร ท าใหม้คี าถามเกิดขึ้นเสมอวา่ เหตุใดคปัปาโดเกียจงึ

มลีกัษณะเช่นน้ี เพราะแมแ้ต่ผูท้ี่คน้พบคบัปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาล ีคานาโซส” 

ก็ยงัสงสยัในรูปทรงประหลาดของดนิแดนแห่งนี้พื้นที่ที่เป็นคปัปาโดเกียอย่างที่

เหน็ทุกวนัน้ีเมือ่กวา่ 3 ลา้นปีก่อนหลงัจากเกิดการระเบดิของภูเขาไฟอย่างรุนแรง 

ก็ไดผ้ลกัดนัลาวาออกมาเป็นจ านวนมาก และทบัถมท ัง้เถา้ถา่นหนาบางคละกนัไป

จนเกิดเป็นแผ่นดนิใหมข่ึ้น จากนัน้ก็ถกูแดด ฝน ลม หมิะกดัเซาะทลีะเลก็ละ

นอ้ย ระยะเวลา 3 ลา้นปีธรรมชาติจงึสรา้งสรรคค์วามแปลกใหแ้ก่โลกแบบคาดไม่

ถงึ คปัปาโดเกียจงึกลายเป็นเหมอืนดนิแดนพศิวงที่เต็มไปดว้ยแท่งหนิเป็นรูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวย

คว  า่บา้ง บางชิ้นเป็นเหมอืนปลอ่งหรือโดมสูงที่คนสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้และมอียู่มากมายเหมอืน

เป็นเมอืงในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมอืงพากนัเรียกคปัปาโดเกียในอกีชื่อหนึ่งวา่ ปลอ่งไฟนางฟ้า(FAIRY 

CHIMNEY) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมระบ  าหนา้ทอ้งกิจกรรมที่ควรไดส้มัผสัและอย่าพลาดใหต้วัเองตอ้งเสยีดายในภายหลงั เพราะ

นี่คือกิจกรรมพเิศษที่บ่งบอกถงึเอกลกัษณ์ส  าคญัของชาวตุรกีมาตัง้แต่อดีต และนกัท่องเที่ยวก็มกัรอ

คอยที่จะไดช้ม โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบ  าหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตา

ตื่นใจและรูส้ึกสนุกคึกคกัไปกบัผูแ้สดงดว้ย นกัแสดงเหล่านี้ถอืวา่เป็นยอดฝีมอื หากโชคดีกวา่นัน้คุณ



   

 

จะไม่ไดเ้ป็นแค่ผูช้มแต่อาจถกูเชิญใหข้ึ้นบนเวทไีปร่วมสนุกกบันกัแสดงเหลา่นี้ดว้ยก็ได ้ฉะนัน้นอกจาก

จะสนุกแลว้ก็ยงัจะไดป้ระสบการณด์ีๆ  และความประทบัใจกลบับา้นอกีดว้ย 

ที่พกั  MUSTAFA HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  คปัปาโดเกีย-นครใตด้นิคารต์คั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-โรงงานพรม-องัคาร่า 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบัท่านที่สนใจนัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณลอ็บบี้ โดยมเีจา้หนา้ที่บริษทับอลลูนรอรบัท่าน เพื่อ

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด กบัการนัง่บอลลูนชมววิสวยๆ ของเมอืงคปัปาโดเกียจาก

ดา้นบนพรอ้มรบัประกาศนียบตัรที่มอบใหก้บัทุกท่าน 

(ทวัรน์ ัง่บอลลูนน้ีเป็นทวัรพ์เิศษ ไมไ่ดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าขึ้นบอลลูน

ประมาณท่านละ 250ดอลลา่รส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์ 

น าท่านเขา้ชมถ า้ใตด้นิคารต์ดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิด

จากการขดุเจาะพื้นดนิสมยัก่อนตอนเกิดสงคราม 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที่คร ัง้หนึ่งเคยเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนัน้ที่นี่จะมี

สิ่งก่อสรา้งที่ เก่ียวขอ้งกับศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอื่นๆ 

อย่างเช่น โบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราที่ถอืไดว้า่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึ้น

ในยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนงัและเพดาน

โบสถ ์แต่เพราะเสลาที่ยาวนานท าใหส้ีของภาพจืดจางลงไปมาก

แลว้ และ “โบสถแ์อปเปิล” ที่อยู่ใกลก้นั หากอยากเหน็ภาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนที่สสีนัจดัจา้นมากกว่า

ในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราก็ใหม้าที่นี่  ซึ่งส่วนมากเป็นภาพที่แสดงถงึพระประวตัิของพระเยซู และที่ไดช้ื่อ

เรียกว่าโบสถแ์อปเปิลก็เพราะดา้นหนา้ของโบสถม์ตีน้แอปเปิลอยู่นัน่เอง รวมทัง้ที่ “โบสถม์งักร” หรือที่

ชาวพื้นเมอืงเรียกวา่ “YilaniKilise” ก็จะมคีวามน่าสนใจอยู่ที่ภาพวาดการต่อสูข้องนกัรบในยุคนัน้ 

น าท่านชมโรงงานทอพรมผลติภณัฑข์ึ้นชื่อของประเทศตรุกี ที่มลีวดลายที่สวยและประณีต ใหท้า่นได ้

อสิระเลอืกซื้อสิ้นคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  

 น าท่านเดนิทางสู่โรงงานเครื่องประดบั(JEWELLY FACTORY)เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธิตกรรมวธีิการ

ผลติสนิคา้พื้นเมอืงที่มคีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งอสิระใหท้่านเลอืกซื้อไดต้ามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัคาร่า (ANKARA)เมอืงหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 

2 รองจากอสิตนับูล เป็นศูนยก์ลางของท ัง้คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั   SERGAH HOTELหรือเทยีบเท่า 



   

 

วนัที่แปด องัคาร่า-อสิตนับูล-สไปซม์ารเ์ก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อิสระชอ้ปป้ิงที่ สไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก

ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์และก็ก่อตัง้มานานตัง้แต่ พ.ศ. 2203 สินคา้ที่มจี  าหน่ายในตลาดแห่งนี้ ก็ตรงตาม

ชื่อนัน่คือกลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกรา้นจะมกีระบะไมว้างเรียงกนัเป็นแถวแลว้บรรจุผงเครื่องเทศไวจ้น

เต็ม เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มสีสีนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จงึมกัเป็นคนพื้นที่ที่จะมาซื้อน าไปปรุงอาหาร 

และยงัมสีนิคา้กลุม่ธญัพชืท ัง้หลาย โดยเฉพาะตระกูลถ ัว่ของตุรกีจะเป็นที่ขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศ

ยงัมผีลไมท้ ัง้สดและแหง้ น า้ผึ้งแท ้น า้มนัหอมระเหย สมนุไพร ชาทอ้งถิน่ช ัน้ด ีและที่น่าลองชิมส าหรบั

นกัท่องเที่ยวก็คือขนมพื้นเมอืงของตุรกีแท ้ๆ  ตรงตามตน้ต ารบัก็หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งนี้  และยงัมี

ราคาถกูอกีดว้ย 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ที่พกั  GOLDEN WAYหรือเทยีบเท่า 

วนัที่เกา้  อสิตนับูล-แกรนดบ์าซา่-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่แกรนดบ์ารซ์า่ ตามอธยัาศยั…น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล 

15.35น. (เวลาทอ้งถิน่)ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK120/EK374 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ *.*.*.  

วนัที่สบิ  ประเทศไทย 

08.00 น. (เวลาทอ้งถิน่)เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิ่ม 

20-29 ก.ย. / 4-13 ต.ค. / 10-19 ต.ค. 

11-20 ต.ค. / 17-26 ต.ค. 18-27 ต.ค. 

1-10 พ.ย. / 15-24 พ.ย. / 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 

2-11 ธ.ค. / 6-15 ธ.ค. 

29,999.- 9,500.- 



   

 

 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรือภาษี

ประกนัภยัการเดนิทาง ***  

หมายเหตุบริษทัฯขอสงวนลขิสทิธ์ิในการยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงราคา 

*.*.*. อตัราน้ีรวม*.*.*. 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า 3 ดาว – 4 ดาว 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั

หรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย 

เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่งส  าหรบัติดวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

-ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจาก

อุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 



   

 

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. SERVICE CHARGE 100 USD 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญา 

การเดินทางระหวา่งบริษทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ขอรับลูกคา้รายต่อไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15วันกอ่นการเดนิทาง 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา 
ทวัร ์(หมายเหตุ – ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะ
ไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ  
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / 
ค่าสว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข 
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิจิของสายการบนิและบรษัิทต่างประเทศ) 
ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และ

ค่าธรรมเนียมวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้ 
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การ

นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง
ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 14 วนักอ่น
การเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท 

ทางบรษัิทจะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกาย
แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ ้

ทีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลูกคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกั
ค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  



   

 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอื
ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับใน
เงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ 
ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยู่ในดุลพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุ่มใหญแ่ลว้ไม่
เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายุต ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้
 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหว่างขับรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับ
ในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบตัเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ 
ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิห ้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ

พืน้ทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอื
และค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 


