
 

 

รหัสทัวร BID1901387 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล ชมดินแดน 2 ทวีป เท่ียวชมสวนแอปเปم�ล  
9 วัน 6 คืน (TK) 
เมืองโบราณทรอย ถายรูปกับมาโทรจัน  เมืองโบราณเอฟฟซุส  บานพระแมมารี   
ชมสวนพีชปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ�าย ชมสวนแอปเปم�ล  พิพิธภัณฑเมฟลานา  
พิพิธภัณฑเกอเรเม  นครใตดินคาดัค ทะเลสาบน้ําเค็ม สุสานอาตาเตร์ิก 
โชวระบําหนาทอง Belly Dance    

 



 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก   กรุงเทพ • ตุรกี • อิสตันบูล     ไ (-/-/-)  

18.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุววรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลนเคาท
เตอร U ประตู 9 
Turkish Airlines (TK)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

 21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินท่ี TK65 
 
 

 

 

 

 
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล • เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถายรูปกับมาโทรจัน 

• เมืองไอวาลิค     ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
04.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูรก ประเทศตุรกี ผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลวพบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลา
ทองถ่ินที่ตุรกีชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

ออกเดินสู เมืองอิสตันบูล เปนเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ต้ังอยูบริเวณชอง
แคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยู



 

 

ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอา
นาโตเลีย) 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง เปนเมืองท่ี

ปจจุบันเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญของตุรกี มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร เดิมมีช่ือวา โบกาซ่ี หรือ เฮลลสปอนตมีความยาว 
65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบ
ที่สุดของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝم�งของ 2 
ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนชานักกาเล อยูหางจากกรุงอิส
ตันบูล เมืองหลวงของตุรกีดวยการเดินทางทางรถยนตประมาณ 4 ช่ัวโมง เคย
เปนที่ต้ังของเมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปจจุบัน มีซากของ
กําแพงเมืองที่เปนหินหนาปรากฏอยู จึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพยเร่ือง ‘อิ

เลียต’ (Iliad) ของกวีนามวา ‘โฮเมอร’ (Homer) ไดมีการบันทึกเร่ืองราว
เก่ียวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไววา ‘กรุงทรอย มีที่ต้ังอยูในบริเวณจุด
ยุทธศาสตรที่ดีท่ีสุดของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) ทําใหนครแหง
น้ีสามารถควบคุมเสนทางการติดตอทั้งทางบกและทางน้ําระหวางทวีปเอเชียและ
ทวีปยุโรปได’ ตามบันทึกท่ีวาน้ีน้ันแรกเร่ิมเดิมทีเหลานักปราชญและผูเช่ียวชาญ
ทั้งหลายตางก็เช่ือวากรุงทรอยเปนแคเมืองในตํานาน หาไดมีอยูจริงบนโลกใบน้ี
ไม หากแตเม่ือราว 140 ปที่แลว มีผูคนพบซากของเมืองโบราณแหงหน่ึง ซ่ึงเช่ือ
กันวาน่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไมเมืองทรอย (Trojan horse) เปนมาขนาด

ใหญที่ทําจากไม จากมหากาพยอีเลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มาไมน้ีเกิดข้ึน
จากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขาเมืองทรอย ท่ีมีป�อมปราการแข็งแรง 
หลังจากท่ีรบยืดเย้ือมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหารสรางมาไมน้ีข้ึนมา 
แลวลากไปวางไวหนากําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทําเปนลาถอย
ออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลวเขาใจวาเปนบรรณาการที่ทางฝ�ายกรีกสรางข้ึนมา
เพ่ือบูชาเทพเจาและลาถอยไปแลว จึงลากเขาไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ 
เมื่อตกดึก ทหารกรีกท่ีซอนตัวอยูในมาไม ก็ไตลงมาเผาเมืองและปลนเมือง
ทรอยไดเปนที่สําเร็จ 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเดินทางสูเมืองไอวาลิค ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30ช่ัวโมง  

ท่ีพัก HALIC PARK HOTELหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวทองถ่ินตามมาตรฐานดาว
ตุรกี ท่ีเมืองไอวาลิค 

 
วันที่สาม คุชาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟซุส • บานพระแมมารี • โรงงานผลิตเส้ือหนัง • ชม

สวนพีช •  ปามุคคาเล      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสูเมืองคุชาดาสึ (Kusadasi)ชมเมืองโบราณเอฟ

ฟซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดมีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีแหงหน่ึง
ของโลก เมืองเอฟฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณท่ีย่ิงใหญ สวยงามสมกับการเปน 



 

 

1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟซุส รุงเรืองในยุคสมัย
กรีก และโรมัน มีอายุกวา 2,500 ป เปนท่ีอยูอาศัยของชาวไอโอเนียน 
(Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุงเรืองขึ้นมาในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล
แผนผังเมืองเอฟฟซุสน้ันไดช่ือวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร และการคา 
โดยตัวเมืองต้ังอยูติดกับทะเลอีเจ้ียน เรือสินคาสามารถเทียบทาไดใกลประตู
เมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟซุสน้ันต้ังอยูในหุบเขาท่ีขนาบดวยภูเขาสูงสองดาน 
คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึง
ทําใหขาศึกบุกโจมตีไดยากมาก 

 
 

 

 

 

 
 
 
บานพระแมมารี (House of Vergin Mary) เช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายที่พระแม
มารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ีต้ังอยูบนภูเขาสูงเปนสถานที่
ศักด์ิสิทธ์ิที่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสข้ึนไปนมัสการใหไดสักคร้ัง 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร ชม โรงงานผลิตเส้ือหนัง ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง 

มีคุณภาพดี แบบทันสมัย มีน้ําหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวมใสสบายข้ึน 
ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึงตอคร่ึง เพราะตุรกีเปนผูผลิตและ
สงออกไปขายทั่วโลกจากน้ัน ชิม และชอปปم�ง ท่ี รานขนมเตอรกิช ดีไลท ขนม
หวานสัญชาติตุรกี ซ่ึงคนทองถ่ินเรียกกันวา โลคุม (Lokum) เปนขนมหวานทรง
ลูกเตา ท่ีประกอบข้ึนจากแป�งและน้ําตาล มักจะมีอัลมอนด ถ่ัวพิสตาชิโอ 
วอลนัท และแมคคาเดเมีย ผสมเขาไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน       นําทานเดินสู ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง.  
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก COLOSSAE THERMAL HOTELหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวทองถ่ินที่เมือง 

PAMUKKALAมาตรฐานดาวตุรกี 
 
วันที่ส่ี ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ�าย • เมืองคอนยา • ชมสวนแอปเปم�ล • พิพิธภัณฑ

เมฟลานา   สถานีคารวาน              ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ต้ังอยูใน
เมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเปนระเบียง
น้ําพุเกลือรอน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเกิดแผนดินไหวของโลกในอดีต มีความยาว



 

 

ประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานท่ีแหงน้ี
เกิดข้ึนจากบอน้ํารอนท่ีอุดมไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเมื่อน้ําพุ
รอนระเหยข้ึนมาเปนเวลาเน่ินนาน ไอน้ําก็จะคอย ๆ กอใหเกิดช้ันของแคลเซียม
เกาะบริเวณขอบบอจนเกิดเปนผนังสีขาวข้ึนน่ันเองดวยความเช่ือวา ปามุคคาเล 
เปนเหมือนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบําบัดการอาการตาง ๆ 
ทําใหในอดีตชนเผากรีก-โรมันไดเขามาสรางเมืองอยูบนบอน้ําพุรอนแหงน้ี และ
ขนานนามเมืองน้ันวา ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็
ไดถูกใชเปนสปาบําบัดโรคมานานกวาพันป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู เมืองคอนยาใชเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง เมืองน้ีเปนเมืองสําคัญทางศาสนา

อิสลามเปนเมืองตนกําเนิดศาสนาอิสลาม  เชิญทานมาในดินแดนแหงน้ีพิธีที่
แตกตางออกไปจากอิสลามท่ัวไปคือพิธี Sema Dance เปนการเตนรําแบบใส
ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพ่ือเขาถึงพระเจา 



 

 

ระหวางทาง นําทานแวะ ชมสวนแอปเปم�ล ชวงฤดูกาลออกผลแอปเปم�ล ระหวางเดือน ส.ค.-
ต.ค.ของทุกป ใหทานไดสนุกสนานกับเขาชมสวนแอปเปم�ลและรับผลแอปเปم�ล
ทานละ 1 ลูก อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัยและเลือกซ้ือผลแอปเปم�ลสดๆ
จากฟารม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
นําทานชม  พิพิธภัณฑเมฟลานา(Mevlana museum)หรือสํานักลมวน กอต้ังข้ึนในป ค.ศ.

1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน ซ่ึงเช่ือกันวาชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนา
อิสลามพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟานา เจลาเลดดินภายนอกเปนหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใสภายในตกแตงประดับประดาฝาผนังแบบ
มุสลิม 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก RAMADA KONYA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวทองถ่ินมาตรฐานดาว

ตุรกีท่ีเมืองคอนยา 



 

 

วันที่หา เมืองคอนยา • สถานนีคารวาน • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑเกอเรเม • นคร
ใตดินคาดัค • โชวระบําหนาทอง Belly Dance  

 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
แวะชม สถานีคาราวาน

(Caravanserai) มักจะเปน
ส่ิงกอสรางที่มีอิทธิพลจาก
เปอรเชียที่กอสรางเปนที่พัก
เล็กขางทางที่นักเดินทาง
สามารถใชสําหรับการพักผอน
ใหหายเหน่ือยจากการเดินทาง
สถานีคาราวานต้ังอยูไดจาก
การคมนาคมทางการคา การ
ติดตอส่ือสาร และการเดินทางของผูคนในเครือขายของเสนทางาร
คา (traderoutes)ที่ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวันออก
เฉียงใต สถานีคาราวานอาจจะเปนที่รูจักในภาษาไทยดวยช่ือเรียกวา "โรงเต๊ียม" 

เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เปนช่ือ
เกาแกภาษาฮิตไตต แปลวา 
“ดินแดนมาพันธุดี”  ต้ังอยูทางตอนกลางของตุรกีเปนพ้ืนที่พิเศษเกิดจากการ
ระเบิดของภเูขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซานเม่ือประมาณ 3 ลานปมาแลว
(ปจจุบันภูเขาไฟท้ัง 2 ดับแลว)ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวน
มหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณ
ทับถมเปนแผนดินช้ันใหม
ข้ึนมา  จากน้ันกระแสน้ํา ลม 
ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวย
ชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดิน
ภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับ
ลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่



 

 

เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย(คว่ํา) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง 
จนผูคนในพ้ืนที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ที่ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโกได
ประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหง
แรกของตุรกี 

จากน้ัน นครใตดินคาดัค(CardakUnderground City)เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึก
ลงไป 10 กวาช้ัน เพ่ือใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกท่ีตองการเขา
มายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือหวังผลประโยชนทางการคาและชาวโรมันจากทาง
ตะวันตกดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการท่ีจะหยุดย้ังการเผยแพรศาสนา
คริสตในดินแดนแถบน้ีดวยเมืองใตดินแหงน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยางท้ังหองโถง 
หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน  
แมจะเปนเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเท
เย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 
องศาเซลเซียส และดวยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเปนทางระบาย
อากาศไปในตัว ทําใหอากาศถายเท 

เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม เปนสถานที่ท่ีมีความงดงามและเต็มไปดวย

คุณคาทางประวัติศาสตร ไดรับข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก
ในป1984 สรางโดยชาวคริสตที่หลบหนีการเขนฆาคนตางศาสนาของทหารออต
โตมัน และสรางโบสถไวมากกวา 30 แหง จนกลายเปนศูนยกลางสํานักสงฆเม่ือ
ราวป 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้ําท่ีถูก
วาดไวต้ังแตศตวรรษที่ 9 ชางงดงามตราตรึงใจแกผูมาเยือน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชวระบําหนาทอง” Belly Danceเปนการ

เตนรําที่เกาแกอยางหน่ึง เกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 6000 ปในดินแดนแถบอียิปต
และเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเช่ือกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุม
สําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาว
ยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน 
สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ท่ีพัก                พักโรงแรมตกแตงสไตลถ้ํา 1 คืน AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาวตุรกี 
** ในกรณีโรงแรมสไตลถ้ําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใชโรงแรมเทียบเทาระดับ
เดียวกันแทน** 
 

 
 
 
 
 
วันที่หก            น่ังบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไมรวมคาน่ังบอลลูน) • ชมโรงงานผลิต

พรมทอมือ • โรงงานเซรามิค  จิวเวอร่ีเมืองอังการา • ทะเลสาบน้ําเค็ม • กรุง
อังการา • สุสานอาตาเตร์ิกไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น. นําทานเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศเมืองคัปปาโดเกียยามเชา โดยการข้ึนบอลลูน 
โดยทานจะเห็นวิวทั่วเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะน่ังบอลลูนใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
คาบอลลูนไมไดรวมอยูในรายการ คาบริการทานละ 230 USDโดยประมาณ โดย
สอบถามราคากับทางหัวหนาทัวรอีกทีในวันท่ีจะเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลังจากท่ีทานไดน่ังบอลลูนแลวทานจะไดรับใบรับรอง Flight Certificate ที่มีช่ือ
ของทานวาไดพิชิตบอลลูนที่วิวสวยติดอันดับโลก และด่ืมด่ําฉลองกับแชมเปญดวยบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก คุมคากับการมาเยือนเมืองคัปปาโดเกีย ในยามเชาบรรยากาศเหมือนกับอยูใน
ดินแดนเทพนิยาย  
เชา                ไบริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
หลังอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก 

มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท่ัวไป ลวดลายแตกตาง
กันออกไปตามแหลงที่ผลิต แตละทองถ่ินจะมีสินคาข้ึนช่ือของตนเองโดยเฉพาะ 
พรมที่มีราคาแพงจะทอดวยขนสัตว มีช่ือเสียงมากทีสุ่ดตองเปนของเมืองเฮเรเค 
(Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสนใบที่ใชทอคือ ฮาลี 
(Hali) เปนพรมทั่วไป ที่นิยมขายกันอยางแพรหลาย ทําจากวัสดุ ท้ังขนสัตว 
ฝ�าย ไหม ระหวางการทอเมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก จะเหลือเพียงดาน
เดียวที่มีขนปุยฟูข้ึนมา เปนลวดลายตามท่ีตองการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) 
ทอจากขนสัตว ฝ�าย และไหม ราคาถูกกวาฮาลี ชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมือง
เฮเรเคจากน้ัน  นําทานชม โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเชิญทาน
เลือกชมสินคาตามอัธยาศัยจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอังการาใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ระหวางทาง แวะถายรูป ทะเลสาบน้ําเค็ม Lake Tuz (TuzGolu)ทะเลสาบน้ําเค็มท่ีใหญ

เปนอันดับสองของตุรกี เม่ือหนารอนมาถึงน้ําจะเหือดแหงเหลือแตเพียงเกลือ
กองเปนแผนหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเปนพ้ืนสีขาวสุดลูกหูลูกตา และ
ยังเคยเปนสถานที่ถายทําหนังStar War อีกดวย กรุงอังการา(Ankara) หรือที่
มีช่ือตามประวัติศาสตรวาAngoraเปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปน
เมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาต้ังอยูในเขต Central 
Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากนครอิส
ตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุง
อังการาเปนท่ีต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศตางๆในตุรกี 



 

 

จากน้ัน ชม Ataturk Mausoleum หรือMemorial tombเปนท่ีฝงศพของ Mustafa 
Kemal Ataturk ผูนําในสงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจักรออตโตมัน
และประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก BERA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวทองถ่ิน ตามมาตรฐานระดับดาว

ตุรกี เมืองอังการา 
 
วันที่เจ็ด กรุงอังการา • นครอิสตันบูล • ชองแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาหเช 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูลใชเวลาในการเดินทาง 5 ช่ัวโมง 
เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานลองเรือชองแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait)เปนชองแคบที่ก้ัน

ระหวางตุรกีเธรซที่อยูในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เปน



 

 

ชองแคบหน่ึงของตุรกี
คูกับชองแคบดาร
ดะเนลสทางตอนใตท่ี
เช่ือมกับทะเล
อีเจียน ชองแคบบอส
ฟอรัสทางตอนเหนือ
และชองแคบดาร
ดาเนลสทางตอนใต
เช่ือมระหวางทะเลดํา
กับทะเลมารมะราซึ่งเปนสวนหน่ึงของทะเลเมดิเตอรเรเนียนชองแคบบอสฟอรัส
ยาวราว 30 กิโลเมตร สวนที่กวางท่ีสุดกวาง 3,700 เมตร สวนท่ีแคบที่สุด
กวาง 700 เมตร ความลึกระหวาง 36 ถึง 124 เมตร ฝم�งทะเลของชองแคบ
เปนเมืองอิสตันบูลที่มีประชากรหนาแนนถึงราว 11 ลานคน  นําทานชม 
พระราชวังโดลมาบาหเช(Dolmabahce Palace)ซ่ึงสรางเสร็จในสมัยของ
สุลตานอับดุลเมจิตซ่ึงทรงคลั่งไคลความเปนยุโรปอยางที่สุดทรงมีพระประสงค
จะใหพระราชวังแหงน้ีเปนที่ประทับแหงใหมแทนพระราชวังทอปกาปการอสราง
พระราชวังโดลมาบาหเช เนนความหรูหราอลังการสะทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเปนสถาปตยกรรมแบบยุโรปท่ีเดนชัด ดานหนาพระราชวังมีหอนาฬิกา
ใหญสไตลบาร็อกต้ังตระหงาน ขณะท่ีตัวพระราชวังน้ันงดงามดวยศิลปะแบบนี
โอคลาสสิก ลูกกรงบันไดยังตกแตงดวยแกวเจียระไน หองโถงใหญประดับดวย
โคมระยาขนาดมหึมาหนักกวา 4.5 ตัน อลังการงานสรางจริงๆ 

เย็น       ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก       LIONEL HOTELหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวทองถ่ินอิสตันบูล ตามมาตรฐาน

ระดับดาวตุรกี 
 
วันที่แปด บลูมอสก • ฮายาโซฟอา • อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ชม

พระราชวังทอปกาป• สไปซมาเก็ต ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน ชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก” (Blue Mosque)สุเหราสีน้ํา

เงินสถานที่ท่ีไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีช่ือเรียกอีกอยาง
หน่ึงวาสุเหราสุลตานอาหเมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เปนสุเหราท่ีมีแรง
บันดาลใจมาจากการสรางท่ีตองการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวา
วิหารเซนตโซเฟยในสมัยน้ัน ซ่ึงวิหารเซนตโซเฟยไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 7 
ของส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุคกลางสุเหราแหงน้ีประดับดวยกระเบ้ืองอัซนิค บน
กําแพงช้ันในที่มีสีฟ�าสดใสลายดอกไมตางๆเชนกุหลาบ ทิวลิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โดยหันหนาเขาวิหารเซนตโซเฟยเพ่ือประชันความงามกันคนละฝم�ง ถามองจาก
ดานนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต 6หอ ซ่ึงปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนตเพียง 
1 หรือ 2 หอ แตมัสยิดแหงน้ีมี หอมินาเร็ตท้ัง 6หอ ตกแตงดวยหนาตาง 260 
บาน สลับดวยกระจกสีอันนาวิจิตร มีพ้ืนที่ใหละหมาดกวางขวาง มีขนาดใหญ 
ภายในประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพักสําหรับขบวน
คาราวาน โรงครัวตมน้ํา ปจจุบันเปดใหเขาไปทําละหมาด 24 ช่ัวโมง  

นําทานชม ฮายาโซฟอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายอีส
เทิรนออรทอดอกซ ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ต้ังอยูท่ี
นครอิสตันบูล ประเทศ
ตุรกี ถือเปนส่ิงกอสราง
ที่ย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึง
และมักถูกจัดใหอยูใน
รายการส่ิงมหัศจรรย
ของโลกในยุคกลาง
จุดเดนอยูที่ยอดโดม
ขนาดมหึมากลางวิหาร 
และนับเปนตัวอยางท่ีดี
ที่สุดของ
สถาปตยกรรมไบแซนไทน ฮายาโซฟอาเคยเปนโบสถที่ใหญท่ีสุดในโลกมานาน
เกือบพันป จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสรางเสร็จในป 1520ส่ิงกอสรางที่
ปรากฏอยูในปจจุบันถูกสรางใหเปนโบสถในระหวางป ค.ศ. 532-537 โดย
จักรพรรดิจัสติเนียนแหงจักรวรรดิไบแซนไทน และเปนโบสถหลังที่สามถูกสราง
ข้ึนในสถานท่ีเดียวกันน้ี (โบสถสองหลังแรกถูกทําลายในระหวางการจลาจล) 
โบสถน้ีเปนศูนยกลางของนิกายอีสเทิรนออรทอดอกซเปนเวลาเกือบ 1,000 ป
ในป 1453 หลังจากท่ีจักรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน สุลตาน
เมหเหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถใหกลายเปนสุเหรา เชนยายระฆัง แทนบูชา รูป
ปم�นตาง ๆ ออก และสรางสัญลักษณทางอิสลามเชนเสามินาเรต แทน สุเหรา
โซฟอาเปนสุเหราหลักของอิสตันบูลมากวา 500 ป  



 

 

ชม อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาด
ใหญที่สุดในนครอิสตันบูลสามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร 
สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญต้ังแตค้ํา
เรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน ปจจุบันเปนเพียงที่ทองเท่ียวอยางเดียวเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต

โบราณวา ฮิปโปโดรม
(Hippodrome)ซึ่งยาน
แหงน้ีแตเดิมเปนจุด
ศูนยกลางของเมืองใน
ยุคไบแซนไทนและใชเปน
ลานกวางสําหรับแขงกีฬา
ขับรถมา แตในปจจุบัน
เหลือเพียงรองรอยจาก
อดีตที่มีแคลานและเสา
โบราณอีก 3 ตน คือ เสา
โอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เปนเสาทรง



 

 

ส่ีเหล่ียมฐานกวางแลวคอย ๆ เรียวยาวข้ึนไปเปนยอดแหลมสวนเสาโบราณตนท่ี 
2 เรียกกันทั่วไปวา เสางู(Bronze SerpentineColumn)เปนเสาบรอนซท่ี
แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเก่ียวกันไปมา ไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบ
กรีกที่เกาแกที่สุดที่มีเหลืออยูในอิสตันบูล และเสาตนท่ี 3 มีช่ือวา เสาคอนสแตน
ติน (Column of Constantine) สรางข้ึนในป พ.ศ. 1483 แตเดิมเปนเสา
บรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรหลอมเอาบรอนซออกไปจนเหลือ
เพียงแคเสาปูนเทาน้ัน 

บาย ชมพระราชวังทอปกาป(Topkapi Palace)อันเปนพระราชวังที่ประทับของ
สุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพรรดิเมหเม็ตผูพิชิต'(MEHMET 
THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปเคยเปนสถานท่ีฝกขุนนาง
ทหารรับใชของสุลตานชาวตุรกี ซ่ึงคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)
มาสอนใหเปนเติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมาเมื่อขุนทหารเหลาน้ีออกมา
รับราชการเปนใหญเปนโตในวังก็กลายเปนหอกขางแคร และในบางยุคก็รวมกอ
การปฏิวัติรัฐประหารเลยดวยซํ้า ในที่สุดสุลตาน 'มาหมุทท่ี 3' ก็ตัดสินใจยุบ
ระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึงยืนยงมากวา 350 ปน้ีลง และปฏิรูประบบการ
จัดการทหารในประเทศเสียใหม โดยการนําการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ปจจุบัน
พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอันล้ํา
คาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน 
หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตานฯลฯ พระราชวังทอปคาปเปนท่ี
สําหรับแสดงทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สมบัติอันมีคาของสุลตานของออตโตมานสมัยตางๆ แบงออกเปน 3 สวนคือ 
พระราชวังช้ันนอก, พระราชวังช้ันใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวังน้ีจะมี
ขาราชบริพารทํางานกันอยูประมาณ 5 พันคน จึงมีสภาพคลายตัวเมืองที่
ซับซอนอยูในตัวเมืองอีกช้ันหน่ึง ตัวพระราชวังน้ันไดรับการตกแตงอยางวิจิตรใน
ยุคที่จักรวรรดิออตโตมานรุงเรืองถึงขีดสุด  

จากน้ัน ชอปปم�งณสไปซมาเก็ตเปน
ตลาดท่ีมีอายุเกาแก
ยาวนาน ถึง 350 กวาป
สินคาท่ีขายอันดับหน่ึง 
ไดแก 
เคร่ืองเทศ ตามช่ือของ
ตลาดสไปซ โดยแทบทุก
รานจะมีกระบะไมวางเรียง
กัน แตละกระบะจะบรรจุ
เคร่ืองเทศกล่ินตางๆ เชนเคร่ืองเทศสําหรับหมักเน้ือ ตมน้ําซุป หรือ แมแต
อบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผสมกับเคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองเทศแลวยังมีสินคา
ประเภทถ่ัว ชาผลไม รวมไปถึงผลไมอบแหง น้ําผึ้งแทน้ํามันหอมระเหย ที่
นักทองเที่ยวนิยมซ้ือติดไมติดมือไปเปนของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ขนมหวาน
เตอรกิชตนตํารับแทๆ 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินอิสตันบูล 
20.50 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอรกิชแอรไลน

เที่ยวบินท่ีTK68 
 
วันที่เกา สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอรกิชแอรไลน
เที่ยวบินท่ีTK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 



 

 

อัตราคาบริการ 
ตารางวันเดินทางราคา ตุรกี 9 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอรไลน(TK) 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

08 ส.ค.62 16 ส.ค.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 
22 ส.ค.62 30 ส.ค.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 
05 ก.ย.62 13 ก.ย.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 
10 ต.ค.62 18 ต.ค.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 
23 ต.ค.62 31 ต.ค.62 TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 35 ทานตอกรุป** 
 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish 

Airlines(TK)ไมสามารถสะสมไมลได 
 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน

เดินทาง) 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือข้ึน

เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 90 
USD/ทาน 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิมทานละไมเกิน 4,000 
บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําให
ท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป�วย 



 

 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว 
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับ
สากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเปนการรับรอง
มาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทาน้ัน ไมสามารถ
เปรียบเทียบกับระดับสากลได  
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 7 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
7 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแท 
แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


