
 

 

รหัสทัวร BID1900813 
ทัวรตุรกี มหศัจรรย TURKEY 8 วัน 5 คืน (TK) 
คัปปาโดเกีย   ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 
หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley   โชวระบําหนาทอง Belly Dance 
นครใตดินไคมัคลึ   พิพิธภัณฑเมฟลานา   ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ�าย 
ชมไรสตรอวเบอรร่ีสวย ๆ   บานพระแมมารี   สุเหราสน้ํีาเงิน 
ชมพระราชวังทอปกาป   ฮายาโซฟย    พระราชวังโดลมาบาหเช 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ • ตุรก ี      ไ (-/-/-)  

19.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู � 
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที�ยวบินที� TK69 
 

 

 

 

 

วนัที�สอง สนามบินอสิตนับูล • สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) • เมอืงคปัปาโดเกยี • พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม • หุบเขานกพริาบ • บ้านท้องถิ�นของชาวคปัปาโดเกยี • ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจิ
วเวอรี� • ชมการแสดงพื�นเมอืง “โชว์ระบําหน้าท้อง” ไ (-/กลางวนั/เยน็)  

05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรก ี
 เตรียมตวัเปลี�ยนเครื�องเพื�อบินภายในประเทศ 
06.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์(NevşehirKapadokya Airport)โดยเที�ยวบินที� TK2006 
07.50 น. เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น

จากเจา้หนา้ที� (เวลาท้องถิ�นที�ตุรกช้ีากว่าประเทศไทย � ชั�วโมง) 



 

 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ �� นาท ีเป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์แปลวา่
“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั�งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื�นที�พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ
เยสและภูเขาไฟ ฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั�ง 2 ดบัแลว้) ทาํให้ลาวาที�พ่น
ออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายไปทั�วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั�นใหม่ขึ�นมา   จากนั�น
กระแสนํ� า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื�อยๆนับ
แสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย
(คว ํ�า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ� งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื�นที�
เรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ที�ในปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศให้พื�นที�มหัศจรรยแ์ห่งนี� เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี จากนั�น ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
(Goreme Open Air Museum)เป็นสถานที�ที�มีความงดงามและเต็มไปดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
ไดรั้บขึ�นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 สร้างโดยชาวคริสตที์�หลบหนีการ
เข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถ์ไวม้ากกวา่ 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลาง
สํานักสงฆ์เมื�อราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถํ� าที�ถูกวาดไว้
ตั�งแต่ศตวรรษที� 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั�น หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley ไดชื้�อนี�มาจากบา้นนกพิราบที�สลกัเขา้ไปในหิน นกชนิดนี�ทาํหนา้ที�
เป็นผูส่้งสารที�สําคญัสําหรับผูที้�เคยอาศยัอยู่ในแถบนี�  และยงัเป็นสัตวเ์ลี� ยงอีกดว้ย ผูม้าเยือนบางคน



 

 

เลือกที�จะสํารวจภูมิประเทศแปลกประหลาดนี�  เรียนรู้เกี�ยวกบัผูค้นที�เคยอาศยัอยูใ่นบา้นถํ�าที�แกะเขา้
ไปในหินเหล่านี�  ที�นี�แตกต่างจากชุมชนถํ�าส่วนใหญ่ในแคปพาโดเชียตรงที�หุบเขา Pigeon Valley ไม่มี
โบสถ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม บ้านท้องถิ�นที�อาศัยอยู่ในถํ�าของชาวคัปปาโดเกีย (Local cave house) เจา้ของบา้นจะชงชาแอป
เปิ� ลร้อนๆรสกลมกล่อมมาใหดื้�มดบักระหาย แถมดว้ยรอยยิ�มและนํ�ามิตรที�สร้างความประทบัใจใหก้บั
อาคนัตุกะแดนไกลอย่างผมไดม้ากโข ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศการใช้ชีวิตของคนพื�นเมืองอย่าง
แทจ้ริง ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี� อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น ชมการแสดงพื�นเมือง “โชว์ระบําหน้าท้อง”Belly Dance เป็นการเตน้รําที�เก่าแก่อย่างหนึ� งเกิดขึ�นมา

เมื�อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวติัศาสตร์เชื�อกนัว่าชนเผ่า
ยปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคญัที�ไดอ้นุรักษร์ะบาํหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนัและการเดินทางของชาว



 

 

ยิปซีทาํให้ระบาํหน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงาม จนกลายมา
เป็นระบาํหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที�พกั               พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถํ�า � คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันมาตรฐาน
ตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถํ�าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ใช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม นครใต้ดินไคมัคล ึ• ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ •  เมอืงคอนย่า • สถานีคาราวาน • พพิธิภัณฑ์เมฟ
ลาน่า 

     ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

05.00 น. นําท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศเมืองคัปปาโดเกยียามเช้า โดยการขึ�นบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิว
ทั�วเมืองคัปปาโดเกยี โดยจะนั�งบอลลูนใช้เวลาประมาณ � ชั�วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ 



 

 

ค่าบริการท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหัวหน้าทวัร์อีกทใีนวันที�จะ
เดินทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห ลั งจ าก ที� ท่ าน ได้ นั� งบ อ ล ลู น แ ล้ ว ท่ าน จ ะ ได้ รับ ใบ รับ รอ ง Flight 
Certificate ที�มีชื�อของท่านว่าได้พิชิตบอลลูนที�วิวสวยติดอันดับโลก และดื�มดํ�าฉลองกับ

แชมเปญด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากบัการมาเยือนเมืองคัปปาโดเกีย ในยามเช้า
บรรยากาศเหมือนกบัอยู่ในดินแดนเทพนิยาย  

 
เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั�น นครใต้ดินไคมัคล ึ(Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขดุเจาะพื�นดินลึก

ลงไป 10 กวา่ชั�น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดย
ทั�งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที�ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนนี� เพื�อหวงัผลประโยชน์ทาง
การคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั�งตอ้งการที�จะหยุดย ั�งการเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี� ด้วย เมืองใต้ดินแห่งนี� มีครบเครื� องทุกอย่างทั� งห้องโถง ห้องนอน 



 

 

หอ้งนํ�า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่
ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั�น แต่วา่อากาศในนั�นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศ
อบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี�ย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที�ดี มีทางออกฉุกเฉินที�เป็นทาง
ระบายอากาศไปในตวั ทาํใหอ้ากาศถ่ายเท 

 

 

 

 

 

 
 
จากนั�น ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตุรกีที�มีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซื�อไดท้ั�วไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที�ผลิต แต่ละทอ้งถิ�นจะ
มีสินคา้ขึ�นชื�อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที�มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์ มีชื�อเสียงมากที�สุดตอ้งเป็น
ของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบที�ใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็น
พรมทั�วไป ที�นิยมขายกนัอยา่งแพร่หลาย ทาํจากวสัดุ ทั�งขนสัตว ์ ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเมื�อผกูปม
แลว้จะตดัเส้นใยออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวที�มีขนปุยฟูขึ�นมา เป็นลวดลายตามที�ตอ้งการ อีกแบบคือ 
"คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลีชนิดที�มีชื�อเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค 

เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองคอนย่าใช้เวลาประมาณ 3 ชั�วโมง  

ระหวา่งทาง แวะชม สถานีคาราวาน (Caravanserai) มกัจะเป็นสิ�งก่อสร้างที�มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย 
ที�ก่อสร้างเป็นที�พกัเล็กขา้งทางที�นักเดินทางสามารถใช้สําหรับการพกัผ่อน ให้หายเหนื�อยจากการ
เดินทาง สถานีคาราวานตั�งอยู่ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อสื�อสาร และการเดินทางของ
ผูค้นในเครือข่ายของเส้นทางการคา้ (trade routes) เป็นที�รู้จกัในภาษาไทยดว้ยชื�อเรียกวา่ "โรงเตี�ยม" 

นาํท่านชม  พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum) หรือสาํนกัลมวน ก่อตั�งขึ�นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า 
เจลาเลดดิน ซึ� งเชื�อกนัวา่ชายคนนี� เป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจ



 

 

ลาเลดดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงั
แบบมุสลิม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั BAYIR DIAMOND HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาวที� KONYA มาตรฐานระดับดาวตุรก ี
 

วนัที�สี�      คอนย่า • ไร่สตอเบอรี� • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางสู่ ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) (ใช้เวลาเดินทาง � ชั�วโมง) ในภาษาตุรกี ตั�งอยู่

ในเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี  
จากนั�น ชมไร่สตรอว์เบอร์รี�สวยๆ บรรยากาศสุดโรแมนติก สตรอเบอรี� ในฟาร์มซึ� งสามารถมองเห็นวิว

สวยงามรอบทิศแบบ 360 องศา ที�นี�ปลูกสตรอเบอรี�แบบปลอดสารพิษ รสชาติหวานและปลอดภยั  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สตอเบอรี�ตุรก ีจะเริ�มออกผล ตั�งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 1 ปี
จะมีเพยีงแค่ครั�งเดียวเท่านั�น โดยท่าจะได้รับประทานสตอเบอรี�สดสดจากไร่เลยค่ะ 
เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากนั�นนาํท่านชม ปามุคคาเล (PAMUKKALE) มีลกัษณะเป็นระเบียงนํ� าพุเกลือร้อน ซึ� งเกิดขึ�น
จากการเกิดแผน่ดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงาม
สุดวิจิตรของสถานที�แห่งนี� เกิดขึ�นจากบ่อนํ� าร้อนที�อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึ� ง
เมื�อนํ� าพุร้อนระเหยขึ�นมาเป็นเวลาเนิ�นนาน ไอนํ� าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั�นของแคลเซียมเกาะบริเวณ
ขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสีขาวขึ�นนั�นเองดว้ยความเชื�อวา่ ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที�ศกัดิ� สิทธิ�  ซึ� งมี
สรรพคุณในการรักษาบาํบดัการอาการต่าง ๆ ทาํให้ในอดีตชนเผา่กรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยูบ่น
บ่อนํ� าพุร้อนแห่งนี�  และขนานนามเมืองนั�นวา่ ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัดิ� สิทธิ�  และปามุคคาเล 
ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบาํบดัโรคมานานกวา่พนัปี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั PAM THERMAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาวที� PAMUKKALAมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

***ในส่วนของโรงแรมจะมีที�แช่นํ�าร้อนให้ท่านเตรียมชุดว่ายนํ�าไว้สําหรับลงแช่ด้วยค่ะ*** 
วนัที�ห้า เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื�อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • 

ท่าอากาศยานอสิตันบูล •  อสิตันบูล ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่   เมื อ งโบ ร าณ เอ ฟ ฟิ ซุ ส   (Ephesus)  ใช้ เว ล า

เดินทางประมาณ � ชั�วโมง  
หลงัอาหาร นาํท่านชม โรงงานผลิตเสื�อหนัง ที�มีคุณภาพและ

ชื�อเสียงของตุรกี เสื�อแจก็เก็ตและหนงั มีคุณภาพดี 
แบบทนัสมยั มีนํ�าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา 
ส วม ใส่ ส บ ายขึ� น  ราคาถูกกว่าในยุโรป ห รือ
สหรัฐอเมริการครึ� งต่อครึ� ง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิต



 

 

และส่งออกไปขายทั�วโลก 
เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที�ไดมี้การบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหนึ� งของ

โลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที�ยิ�งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที�อยู่
อาศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที�อพยพมาจากกรีก ซึ� งรุ่งเรืองขึ�นมาในศตวรรษที� 6 ก่อนคริสตก์าล
แผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั�นไดชื้�อวา่เป็นเลิศทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั�งอยูติ่ดกบั
ทะเลอีเจี�ยน เรือสินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั�นตั�งอยูใ่นหุบเขา
ที�ขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึง
ทาํใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เชื�อกันว่าเป็นที�สุดท้ายที�พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ
สิ�นพระชนม์ในบา้นหลงันี� ตั�งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ที�คริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาส
ขึ�นไปนมสัการใหไ้ดส้ักครั� ง 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 เดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานอดันัน เมรเดเรส Adnan Menderes Airport 
18.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก โดยเที�ยวบินที� TK2329 
19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก  
 เมืองอสิตันบูลเป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกี ตั�งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ� งทาํ

ให้อิสตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตั�งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั�ง Thrace ของ
บอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝั�งอานาโตเลีย) 

เยน็ ไ เพื�อความสะดวกรับประทานอาหารเยน็แบบ BOX SET 
ที�พกั GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ � ดาวที�เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาว

ตุรก ี
วนัที�หก บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บนํ�าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย •   พระราชวัง

ทอปกาปึ • สไปซ์มาเกต็ ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั�น ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีนํ�าเงิน สถานที�ที�ไม่ควร

พลาดเมื�อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีชื�อเรียกอีกอยา่งหนึ� งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที� 1 (Sultan 
ahmet I) เป็นสุเหร่าที�มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที�ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่
กว่าวิหารเซนต์โซเฟียในสมัยนั� น ซึ� ง วิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสิ� ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งนี� ประดบัด้วยกระเบื�องอซันิค บนกาํแพงชั�นในที�มีสีฟ้า
สดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั�น ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื�อประชนั
ความงามกนัคนละฝั�ง ถา้มองจากดา้นนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ �หอ ซึ� งปกติมสัยิดจะมีหอ
สวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยิดแห่งนี� มี หอมินาเร็ตทั�ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบั
ดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื�นที�ให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียน
สอนศาสนา โรงพยาบาล ที�พ ักสําหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มนํ� า ปัจจุบันเปิดให้เข้าไปทํา
ละหมาด 24 ชั�วโมง  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชม อุโมงค์เก็บนํ�าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern) เป็นอุโมงค์เก็บนํ� าที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในนครอิส

ตนับูล สามารถเก็บนํ� าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ�นตั�งแต่คริสต์ศตวรรษที� 6 กวา้ง 70 
เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตั�งแต่คํ� าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 
ตน้ ใชเ้ก็บนํ� าเอาไวอุ้ปโภคบริโภคภายในวงั โดยลาํเลียงนํ� ามาจากทะเลดาํ ปัจจุบนัไม่ไดใ้ช้งานเเลว้ 
เป็นเพียงที�ท่องเที�ยวอยา่เดียวเท่านั�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�น ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที�มีชื�อเรียกมาแต่โบราณวา่ ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซึ� งย่านแห่งนี� แต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลาน
กวา้งสําหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที�มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 
3 ตน้ คือ เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสี� เหลี�ยมฐานกวา้ง
แล้วค่อย ๆ เรียวยาวขึ� นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นที� 2 เรียกกันทั�วไปว่า เสางู (Bronze 
Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์ที�แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี�ยวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับ
วา่เป็นเสาแบบกรีกที�เก่าแก่ที�สุดที�มีเหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาตน้ที� 3 มีชื�อว่า เสาคอนสแตนติน 



 

 

(Column of Constantine) สร้างขึ�นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้
ถูกศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั�น 

เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม ฮายาโซฟีย  (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสตศ์าสนา ต่อมาถูกเปลี�ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนั

เป็นพิพิธภณัฑ์ ตั�งอยูที่�นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ�งก่อสร้างที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งและมกั
ถูกจดัให้อยูใ่นรายการสิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที�ใหญ่ที�สุดในโลก
มานานเกือบพนัปี จนกระทั�งอาสนวหิารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520สิ�งก่อสร้างที�ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั
ถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหวา่งปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
และเป็นโบสถ์หลงัที�สามถูกสร้างขึ�นในสถานที�เดียวกนันี�  (โบสถ์สองหลงัแรกถูกทาํลายในระหวา่ง
การจลาจล) โบสถ์นี� เป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 
หลงัจากที�จกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที� 2 จึงดดัแปลงโบสถ์ให้
กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปปั� นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัที�ประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 

ศตวรรษ สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงั
ทอปกาปึเคยเป็นสถานที�ฝึกขุนนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซึ� งคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวก
นอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื�อขุนทหารเหล่านี� ออกมารับ
ราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหาร
เลยดว้ยซํ� า ในที�สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที� 3' ก็ตดัสินใจยบุระบบขุนนางทหารรับใชซึ้� งยืนยงมากวา่ 350 ปี
นี� ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการนําการจัดทัพแบบยุโรปมา
ใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที�ใช้เก็บมหาสมบัติอันลํ�าค่าอาท ิ
เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื�องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื�องทรง
ของสุลต่าน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�น ชอปปิ� ง ณ สไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดที�มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง ��� กวา่ปีสินคา้ที�ขายอนัดบัหนึ� ง ไดแ้ก่

เครื�องเทศ ตามชื�อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละกระบะจะบรรจุ
เครื�องเทศกลิ�นต่างๆ เช่นเครื�องเทศสําหรับหมกัเนื�อ ตม้นํ� าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนที�ใช้
ผสมกบัเครื�องดื�มนอกจากเครื�องเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถั�ว ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแห้งนํ� าผึ�ง
แท ้นํ� ามนัหอมระเหย ที�นกัท่องเที�ยวนิยมซื�อติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนม
หวานเตอร์กิชตน้ตาํรับแท้ๆ  

เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ � ดาวที�เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาว

ตุรก ี
 
วนัที�เจ็ด ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่  • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • สนามบินอสิตันบูล 

ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั�น นําท่านล่องเรือ ช่องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที�กั�นระหวา่งตุรกีเธรซที�อยูใ่น

ทวีปยุโรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย  ช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนที�
กวา้งที�สุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนที�แคบที�สุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝั�ง
ทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลที�มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)ซึ� งสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซึ� ง
ทรงคลั�งไคลความเป็นยุโรปอย่างที�สุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งนี� เป็นที�ประทบัแห่ง
ใหม่แทนพระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช เน้นความหรูหราอลงัการสะทอ้น
ความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที�เด่นชดั ด้านหน้าพระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็อกตั�ง
ตระหง่าน ขณะที�ตวัพระราชวงันั�นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ย
แกว้เจียระไน หอ้งโถงใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
จากนั�น นําท่านเดินทางสู่โรงแรม  Ciragan Palace Kempinski Istanbul สถานที�แห่งนี� เป็น

พระราชวงัเก่าที�สร้างขึ�นโดยคาํสั�งของสุลต่านอบัดุลเมชิต ในศตวรรษที� 17 Ciragan หมายถึง “ 
แสงสว่าง”  พิเศษให้ท่านได้จิบชายามบ่าย Afternoon Tea สุดหรู ให้ได้ใช้เวลาละเลียดกบัชา
คุณภาพดีและขนมที�เขา้กนัดีสไตลย์โุรป 
ที�มาของชา Afternoon Tea กล่าวกนัวา่ผูริ้เริ�ม Afternoon Tea ให้เป็นอาหารวา่งมื�อบ่าย คือ แอน
นา รัสเซลล ์ดชัเชสแห่งเบดฟอร์ด (Anna Russell, Duchess of Bedford) ราว ค.ศ. 1800 ในรัชสมยัของ
พระนางเจา้วิกตอเรียแห่งองักฤษ เพื�อแกหิ้วระหวา่งคอยอาหารคํ�า และกลายเป็นมื�ออาหารเล็กๆยาม
บ่ายระหวา่งการสนทนาของสังคมชนชั�นสูง ซึ� งวฒันธรรมการดื�มชายามบ่าย หรือ Afternoon Tea มีมา
ในองักฤษตั�งแต่สมยัศตวรรษที� 17 Afternoon Tea ไดรั้บความนิยมมากในหมูขุนนางและชนชั�นสูง
ขององักฤษ ทาํให้มีธรรมเนียมปฏิบติัและรูปแบบที�ค่อนขา้งชดัเจน ตั�งแต่การถือถว้ย การดื�ม และการ
ชง Afternoon Tea เองก็มีความหลากหลายตามคอร์สอาหารที�จัดคู่กับชา แต่อย่าสับสนระหว่าง 
Afternoon Tea กบั High Tea นะ มนัคนละอย่างกนัเลย สําหรับบทความนี�  เราจะมาว่าด้วยเรื� องของ
มารยาทในการดื�มชายามบ่ายสไตลผ์ูดี้องักฤษ 
เวลาจิบของชา Afternoon Tea 
ประมาณบ่าย 3 โมง ถึง 5 โมงเยน็ หรือบางที�อาจเริ�มตั�งแต่บ่าย 2 โมง 



 

 

***ในกรณีที�ร้านปิดหรือมีการเปลี�ยนแปลงทางบริษัทจะนําท่านไปที�ร้านชาร้านอื�นแทน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�น ชอปปิ� ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar)เป็นตลาดที�เก่าแก่ที�สุดในประเทศตุรกี มีความ

เป็นมายาวนานกวา่ �,��� ปี นอกจากจะเก่าแก่ที�สุดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโต
มนัที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดในโลกอีกด้วย ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์มีร้านคา้มากกว่า �,��� ร้าน มี
ทางเข้ามากกว่า �� ทาง แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินค้าชัดเจน สินค้าหลักๆ ที�ขายในนี� คือ 
เครื�องเงิน พรม สิ�งทอ เสื�อผา้ วตัถุโบราณ ทองคาํ และของที�ระลึก 

เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารเยน็ ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน 
วนัที�แปด สนามบินอสิตันบูล• กรุงเทพ 

��.�� น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที�ยวบินที� TK68  
��.�� น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 



 

 

………………………………………………………………………… 

 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 
ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ี� วนั � คนื เดนิทางโดยสายการบนิเตอกชิแอร์ไลน์(TK) 

เริ�มเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี�ยว 
�� ส.ค. �� �� ส.ค. �� TK069/TK068 39,900 39,500 38,900 6,000 

�� ต.ค. �� 16 ต.ค. �� TK069/TK068 39,900 39,500 38,900 6,000 

�� พ.ย. �� �� พ.ย. �� TK069/TK068 39,900 39,500 38,900 6,000 

** คณะเดินทางจาํนวน �� ท่านต่อกรุป๊** 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั�วเครื�องบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถ
สะสมไมล์ได้ 

 ตั�วเครื�องบินภายในประเทศ IST-NAV อสิตันบูล-เนฟเซไฮ 
 ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน �� กก.ต่อ � ใบ(โหลดได้ท่านละ � ใบ)กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง Hand Carry 7 กก.

ต่อ � ใบ 
 ค่าที�พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ � ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื�อตามรายการระบุ,นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ � ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน�,000,��� บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน ��0,000 บาท 

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที�จ่าย �%และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 
 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบินกาํหนด �� กโิลกรัมต่อท่าน 



 

 

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

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั�งทริป �� USD/ท่าน 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 

�.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�คณะเดินทาง �� ท่านขึ�นไป กรณไีม่ถึง �� ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื�อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ�มท่านละไม่เกนิ �,��� บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า �� วนัก่อนการ
เดินทาง 
�.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ��,��� บาท ส่วนที�เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า�� วนัมิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง��วัน) 
�. กรณยีกเลกิ 
�.� ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 
3.�ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินทั�งหมดโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 
�. กรณเีจ็บป่วย 
�.� กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 
�.กรณีที�ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน,ตั�วรถทวัร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั�วหรือชําระค่าทวัร์เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย

ไม่ได้ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการรับผดิชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที�พกั 
 สําหรับห้องพกัแบบ � เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น  

กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ � ท่าน บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ � ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 



 

 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเดี�ยว 
 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชั�น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั�น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที�
ระบุชื�อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั�นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที�ยว
ของประเทศตุรกเีท่านั�น ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิ�มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อ

ท่องเที�ยวเท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ�น ตามอัตราค่านํ�ามันหรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ�ปรับราคาตั�วดังกล่าว 



 

 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํ
ให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั�น ท่าน
ต้องทาํพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

 กรณ ี“หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่าง
ถ่องแท้แล้วจงึมัดจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 


