
 

 

รหัสทัวร LFT1901905 

ทัวรตุรกี บาหเรน เที่ยวฟน อารยธรรม 2 ทวีป 8 วัน 6 คืน (GF) 
มัสยิดAl Fateh   ป�อมปราการบาหเรน Qal’at al–Bahrain 
ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain)   ชอปปم�งตลาดพื้นเมือง Manama Souq 

เมืองโบราณทรอย   มาไมแหงกรุงทรอย   เมืองโบราณเอเฟซุส 
บานพระแมมารี   หองสมุดของเซลซสุ   วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน 
โรงละครโบราณ   ศูนยผลิตเคร่ืองหนัง   ปามุคคาเล   ปราสาทปุยฝ�าย 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) – บาหเรน – มัสยิดAl Fateh – ป�อมปราการ
บาหเรน Qal’at al–Bahrain – ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) – ชอป
ปم�งตลาดพ้ืนเมือง Manama Souq – สนามบินบาหเรน  

08.30 น. คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก 
ช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร U เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) 
เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับ
บัตรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และ
ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

 
เที่ยวบินทั้งไปและกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการบิน 

ทั้งนี้เปนไปตามกฎและตารางบินของแตละซีซั่นแตกตางกันออกไป 
กอนทําการออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

กรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท กอนทุกครั้ง 
 

11.50 น.  บินลัดฟ�าสู บาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF153 (บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาท ี

14.35 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชา
กวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการ
นัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
จากนั้นนําทานเขาชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อวามีขนาดใหญที่สุด
เปนอันดับตนๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริยผูสรางเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ 
เปนสถาปตยกรรมท่ีถูกสรางขึ้นในป 1987 และเปนมัสยิดที่ถูกตกแตงดวยวัสดุชั้น
เลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเชน ลูกแกวตกแตงบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจาก
ออสเตรีย หรือแมแตประตูไมสุดอลังการที่ทําจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเปนมัสยิด
ที ่เปนจุดศูนยรวมดวงใจของชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยิดแหงนี้ยังถูก
ประกาศใหเปนหอสมุดแหงชาติอีกดวย *** หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาว
ทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวย



 

 

เหตุผลใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเขาชม และทางคณะทัวรจะใหทาน
ไดฟงบรรยายและการถายรูปจากภายนอกมัสยิดเทานั้น 

จากนั้นเราจะพาทานไปสัมผัสเรื ่องราวประวัติศาสตร 5,000 ป ที่ ป�อมปราการบาหเรน 
(Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจักกันอีกชื่อวา ‘Bahrain Fort’ แหลงอารยธรรม
โบราณที่นักโบราณคดีคาดวามันถูกสรางขึ้นมาตั้งแตชวง 2,300 ป กอนคริสต
ศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเปนทั้งที่พํานักของกษัตริย ป�อมปราการสําหรับป�องกัน
เมืองจากขาศึก และยังเปนสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อวาเปนจุดนัดพบเพื่อเขาถึง
พระเจา และที ่ป�อมปราการแหงนี ้ทานจะไดเห็นความนามหัศจรรยใจของภูมิ
ปญญาในการกอสรางป�อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกรงมานานนับพัน
ปที่แมแตนักโบราณคดีก็ยังหาคําตอบที่แนชัดไมได อีกทั้งยังเปนหนึ่งในสถานที่ที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในป 
ค.ศ.200 จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม ประตูสู บาหเรน (Bab al Bahrain) 
ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐบาหเรนเพื่อเปน
ทางเขาไปสูตลาดมานามาซึ่งเปนยานธุรกิจที่สําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น 
สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ ค.ศ. 1945 และไดรับการตกแตงเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1986 
เพื่อปรับเปลี่ยนใหมีรูปรางเปนสถาปตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนั้นเราจะพาทาน
ไปเปดประตูสู วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเปนอยูของชาวบาหเรนที่ ตลาดพื้นเมือง 
Manama Souq ตลาดขนาดใหญใจกลางเมืองที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของ
ชาวเมือง ซึ่งที่นี่ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนทองถิ่นอยางเปนกันเอง พรอมช็
อปปم�งของฝากอันเปนเอกลักษณจากประเทศบาหเรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
ขนานแทท่ีหาชิมท่ีไหนไมไดในโลกนี ้นอกจากที่น่ีเทาน้ัน!! 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน เพื่อนําทานเดินทางตอไปยัง เมือง 
อิสตันบูล ประเทศตุรก ี

21.00 น. บินลัดฟ�าสู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ 
GF045 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 20 นาท ี

01.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาทองถิ่นชา
กวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการ



 

 

นัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง อิสตันบูล – เมืองโบราณทรอย – มาไมแหงกรุงทรอย – เมืองอาวาลิค 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางจากเมืองอิสตันบุลสู เมืองชานักกาเล  (Canakkale) ดวย

ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4.20 ชั่วโมง โดยประมาณ) ระหวาง
ทางทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนที ่สวยงามของขุนเขาสลับกับวิวชายทะเล 
จากนั้นนําทานนั่งเรือเฟอรรี่ขามฟากสูเมืองชานัคคาเล ผานชองแคบดารดะแนลล 
(Dardanelles) ไปยัง กรุงทรอย (Troy) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชม กรุงทรอย (Troy) เมืองที่ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว 

นําทานชม เมืองโบราณทรอย (Troy Ancient City) ดินแดนสงครามอันเลื่องลือ 
ที่โอเมอรไดเรียบเรียงไวในมหากาพยอีเลียดและโอดิสชี ที่ถูกทําลายจนวอดวาย
จากกองทัพกรีก เวลาผานไปกวา 3,000 ป จึงไดมีการขุดคนซากเมืองโบราณ
ทรอยโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันช่ือเฮนริค ชไลแมนน ในป 1870 ปจจุบันเหลือ
เพียงซากที่ทับถมซอนกันถึง 9 ชั้น และอนุสรณอันยิ่งใหญอยางมาไมจําลองแหง
เมืองทรอย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1998 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มาไมจําลองแหงเมือง
ทรอย (Wooden Horse of Troy) มาไมที่มีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดจากมหา
กาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย (Troy) เปนหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณอันชาญฉลาดใน
สมัยนั้น ที่ชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมืองทรอยเพื่อเปนของกํานัล แตไดแอบ
บรรจุคนมาในมาไมเพื่อเขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขาเมืองจนทําให
เมืองทรอยลมสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของ
นักรบโบราณ จากนั้นนําทานเดินทางตอไปที่ เมืองอวาลิค (Ayvalık) เมือง
ชายทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝم�งทะเลอีเจียนที่หอมลอมไปดวยภูเขา
และทะเลและลอมรอบดวยหมูเกาะนอยใหญ 



 

 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก GRAND MILANO HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 
วนัที่สาม เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี – หองสมุดของเซลซุส – วิหารแหง

จักรพรรดิเฮเดรียน – โรงละครโบราณ – ศูนยผลิตเคร่ืองหนัง – ปามุคคาเล – 
ปราสาทปุยฝ�าย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองเอเฟซุส (Ephesus) เขาชม เมืองโบราณเอฟฟซุส (City of 

Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยู
ของชาวLonia จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษ
ที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอ
เล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้น
เปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน เขาชม บานพระแมมารี (House 
of Virgin Mary) เช ื ่อกันว าเป นท ี ่ส ุดท ายท ี ่พระแมมาร ีมาอาศัยอย ู และ
สิ้นพระชนมในบางหลังน้ี ถูกคนพบโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แค
เทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ได
เขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง ปจจุบัน
บานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมา
รี ซึ่งพระสันตปาปา โป�ป เบเนดิกสที่ 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดานนอกของ
บานมีกอกนํ้าสามกอก ที่เชื่อวาเปนกอกนํ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่อง สุขภาพ 
ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน เช่ือวาหากตองการ
ใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�ายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน 
ชมอาคารที ่เปนสัญลักษณของ นครเอฟฟซ ุส ได แก หองสมุดของเซลซุส 
(Library of Celsus) และอาคารสําคัญอีกแหงคือ วิหารแหงจักรพรรดิเฮเด
รียน (Temple of Hadrian) สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดน
ของวิหารแหงนี้คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก จากนั้นปดทายกันที่สิ่งกอสรางที่มี
ขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัด
เขาไปในไหลเขาใหเปนที ่นั ่งเปนโรงละครกลางแจงที ่สามารถจุผู ชมไดกวา 



 

 

30,000 คน สรางในสมัยกรีกโบราณ แตชาวโรมันมาปรับปรุงใหยิ่งใหญมากขึ้น 
ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี จากนั้นนําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเครื่องหนัง 
(Leather Factory)  ซึ ่งตุรกีเปนประเทศที ่ผลิตหนังที ่มีค ุณภาพที ่ส ุดเปน
ประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก อีกทั้งยัง
ผลิตเสื ้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael 
kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปามุกคาเล (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 

189 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหล
ทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนา
ผา จนเกิดผลึกกึ ่งสถาปตยกรรมสีขาวขึ ้นสวยงามแปลกตา นําทานชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติ คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุย
ฝ�าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ�าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปนนํ้าตกหินปูนสี
ขาวที่เกิดขึ้นจากธารนํ้าใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มี
แรหินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 
“คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทํา
ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้นลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ
เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเปนเอกลักษณ
ยากจะหาที่ใดเหมือนในโลก จนทําให ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988  

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก NINOVA THERMAL HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 
วนัที่สี่  ปามุกคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – ระบําหนาทอง – 

เมืองคัปปาโดเกีย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนา

ผาท่ีขาวกวางใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง 



 

 

ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย นํ้าแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะ
แข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย นํ ้าแรนี ้มีอุณหภูมิ
ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเชื่อ
วามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวานํ้าพุรอนสามารถรักษา
โรคได จากนั้นนําทานเขาชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) นครเฮยีรา
โปลิสในสมัยกอนนั้นเชื ่อกันวาเปนนครศักดิ์สิทธิ์ ดวยชื่อวาเฮียรา (Hiera) ที่
แปลวาศักดิ์สิทธิ์ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลวานคร (City) ซึ ่งกอตั้งโดย
กษัตริยยูเมเนสที่สองแหงแพอรกามุม นอกจากนี้ทานยังชมสถานที่สําคัญอื่น ๆ 
ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล (Pamukkale Museum) โรงอาบนํ้าโรมัน (The 
Baths) ซากโบสถสมัยไบแซนไทน ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of Apollo) 
และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เปนตน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ระยะทาง 236 

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3.20 ชั่วโมง โดยประมาณ) คัปปาโดเกีย เปนเมือง
มรดกโลกอีกแหงหน่ึงในตุรกี ชื่อเมืองมาจากรากศัพยภาษาเปอรเซีย วา คัตปาตุ
กา มีความหมายวาดินแดนที่มีมาแสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นทั้งทะเลดํา
และทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดทั้งสอง เมืองคปัปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอัน
นาอัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ ที่
งดงาม ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ
เยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถา
ถานจํานวนมหาศาลกระจายท่ัวบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากน้ัน
กระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟนับแสนนับลาน
ปจนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย 
ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดปูระหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคน
ในพื้นที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ในปค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศให
พื้นท่ีมหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี   

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากนั้นนําทานชม ระบําหนาทอง (Belly dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดงระบําหนาทอง
ในชื ่อ Cappadocia Turkish การแสดงระบําที่ที ่สืบทอดกันมายาวนานและ
เกาแกที ่สุดของโลกเลยกวาได แรกเริ ่มการระบําหนาทองนั้นเกิดขึ้นในอียิปต
โบราณและแพรกระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียิปตโบราณผูหญิงมักเตนรําเพื่อ
เฉลิมฉลองชีวิตที่มีแตความสุข  

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก MUSTAFA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 
วนัที่หา เมืองคัปปาโดเกีย – นครใตดินชาดัค – เกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเร

เม – หุบเขาอุซิซาร –โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก & เคร่ืองประดับ  เมือง
อังการา 

       **ทานที่สนใจนั่งบอลลูนสามารถติดตอแจงความประสงคไดที่ไกด อัตรา
คาบริการไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 

บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัป
ปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 
05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัป
ปาโดเกีย ในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน 
ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมใน
การขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) 
ขึ้นอยูกับฤดูกาลและชวงเวลา 

ขอควรทราบ :  
- กรมธรรมประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ้น

บอลลูน และเครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นกิจกรรมขึ้นอยูการรับผิดชอบใน
ชีวิตและทรัพยสินของทานเอง 

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมงกอนออกเดินทาง และ
ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทางและเขารวมกิจกรรม 

- กิจกรรมนี้ ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด 
กรณีเกิดความเสียหายไมว ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม นครใตดินไคมัคลหีรือนครชาดัค (Underground City of Derinkuyu or 

Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัย
จาก เพ่ือใชเปนที่หลบภัยจากชาวโรมัน ที่ตองการทําลายลางพวกนับถือศาสนา
คริสต นครไคมัคลีมีช้ันลางท่ีลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่อง
ทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร 
โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนได
มากกวา 30,000 คน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในอาณาบริเวณ

ของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรก ีเมืองเกอเรเม
ตั้งอยูในบริเวณที่เปนทีต่ั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนที่ท่ีชาวคริส
เตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสต
ศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรด ิที่จะเห็นได
จากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายท่ีตั้งอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงใน
ดานการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิกลํ้าคาแหงหน่ึงที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่ว
โลกนําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air Museum of 
Goreme) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ.9 ซึ่งเปน
ความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้าเปนจาํนวนมากเพ่ือ
สรางโบสถ และยังเปนการป�องกนัการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับ
ศาสนาคริสตนําทานชม โบสถเซนตบารบารา (St. Barbar Church) ,โบสถ
มังกร (Snake Church) และ โบสถแอปเปم�ล (Apple Church) นําทาน
เดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ 
ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือ
มนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร 
คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาท่ีเปน
ป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 



 

 

จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบานพื้นเมืองที่มีผูคนอาศัยอยู จากน้ันใหทานได
แวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic 
Factory) และ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชม
การสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานออกเดินทาง
ไปยัง กรุงอังการา Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ชั่วโมง) กรุงอังคาราถือวาเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล 
(Istanbul) กรุงอังการาเปนศูนยกลางการปกครองของผูนําประเทศคนแรกคือ
ทานประธานาธิบด ีMustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s 
headquarters ตั้งแตป ค.ศ. 1920 และไดกอตั้งเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ตุรกีนบัตัง้แตการกอตั้งประเทศในป ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการ
ลมสลายของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ตั้งแตน้ันเปนตนมากรุง
อังการาก็กลายเปนศูนยกลางการพาณิชย การศึกษา และอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ
ของตุรก ี

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก SERGAH HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 
วนัที่หก อังการา – อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – ตลาดแกรนดบาซาร – Taksim Square 

– ตลาดสไปซมารเก็ต 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางจาก กรุงอังราคา สู กรุงอิสตันบูล (Istanbul) (ระยะทาง 

450 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง โดยประมาณ) ใหทานไดพักผอนและชม
ทัศนียภาพระหวางทาง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) สิ่งกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปน

สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) มีเสาโอเบลิสคซึ่งเหลือ
แคสวนปลายที่ยาว 20 เมตร แตกระนั้นก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้งเสามีงาน
แกะสลักอันมีความหมายและมีคายิ่ง จากน้ันนําทุกทานชม Grand Bazar ตลาด



 

 

ในยานเมืองเกา ในภาษาตุรกีเรียกวา “Kapalıçarsı” หมายถึงตลาดใหญ และ
เกาแกที่สุดแหงหน่ึงในโลก กอตั้งเม่ือป ค.ศ. 1461 โดย สุลตานเมหเหม็ดที ่2 แหง
จักรวรรดิออตโตมัน (Fatih Sultan Mehmet) เพื่อกระตุนความทางเศรษฐกิจ 
และเปนแหลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา ในเสนทางสายไหม จากกรุงคอนสแตนติโน
เปล ไปยังประเทศตางๆ ตลาดแหงน้ีมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน อิสระ
ใหทานไดเดินชทสินคา หลังจากนั้นนําทุกทานเดินชม Taksim Square ถนนใจ
กลางเมืองอิสตันบูลท่ีไดครึกครื้นไปดวยรานรวงตางๆ มากมาย และเดินชมวิถีชีวิต
ผุคนที่  

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 
วนัที่เจ็ด  สุเหราสีนํ้าเงิน – สุเหราเซนตโซเฟย – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน – พระราชวัง

ทอปกาป – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชม สุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานห

อารเหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะ
เขาใชกระเบ้ืองสีน้ําเงินในการตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอก
กุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิป เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศ
เชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราที่นคร
เมกกะ สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ด
สิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดาน
นอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางที่อํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกอง
คาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอด
รองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี ถายรูปได หามสงเสียง
ดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม จากน้ันนําทานชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) ปจจุบันเปนที่



 

 

ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแหงน้ีเปนโบสถทางศาสนาคริสต 
ภายในมีเสางามค้ําท่ีสลักอยางวิจิตร และประดับไวงดงาม 108 ตน จากน้ันนํา
ทานเขาชม อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) สรางขึ้นในสมัย
จักรพรรดิจัสตินเนียน ในป ค.ศ. 532 เพื่อเปนที่เก็บน้ําสําหรับใชในพระราชวัง 
สํารองไวใชยามที่กรุงอิสตันบูลถูกขาศึกปดลอมเมือง มีความกวาง 65 เมตร ยาว 
143 เมตร มีเสาค้ําหลังคา 336 ตน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce Palace) สรางโดย

สุลตานอับดุลเมจิต ในป ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เปน
พระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุ
ของจักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เปนศิลปะผสมผสานของ
ยุโรปและตะวันออกที ่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไมคํานึงถึงความ
สิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซึ่งอยู
เหนืออาวเล็ก ๆ ที ่ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดวยหองหับ
ตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟ
มหึมาหนัก 4.5 ตัน  นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) 
สรางในสมัยสุลตานเมหเมตที่ 2 หรือ เมหเมตผูพิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนส
แตนติโนเปล หรือ อิสตันบูลในปจจุบันไดแลว ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหเมืองน้ี
เปนศูนยกลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดใหมีการสรางพระราชวังน้ีขึ้นเปนที่
ประทับอยางถาวร พระราชวังแหงนี ้มีอาณาบริเวณกวางใหญกินเนื ้อที ่เกือบ 
700,000 ตารางเมตร ลอมรอบดวยกําแพงสูงตามแนวฝم�งทะเลมารมารา ภายใน
พระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคา 
อาทิเชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก 
มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตานในแตละยุค จากนั้นนําทาน ลองเรือชอง
แคบบอสฟอรัส (Bosphorus) จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทําให
ประเทศตุรกีไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยังเปน
จุดยุทธศาสตรสําคัญเนื่องจากเปน เสนทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดําเขากับทะเลมาร
มารา เราจะไดเห็นป�อมปนที่ตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบ ไดแก Rumeli Castle 



 

 

และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อม
ใหรถยนต สามารถวิ่งขามฝم�งยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความ
ยาวทั้งสิ้น 1,560 เมตร และได กลายเปนสะพานแขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของโลก
ในสมัยนั้น (ปจจุบันตกไปอยูอันดับที่ 21) ขณะที่ลองเรือใหทานไดชมทิวทัศนทั้ง
สองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัส ยังเปนจุดยุทธศาสตรที่
สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศ 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอสิตันบูล นําทานเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู

ประเทศไทยโดยแวะเปล่ียนเท่ียวบินที่ประเทศบาหเรน  
 
วนัที่แปด อิสตันบูล – บาหเรน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

02.25 น.  บินลัดฟ�าสู บาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF046 (บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาท ี

06.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน จากน้ันใหทาน
เปลี่ยนเท่ียวบินเพ่ือเดินทางตอไปยังประเทศไทย 

09.00 น.  บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสาย
การบิน GULF AIR เท่ียวบินที ่GF150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

20.10 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 

 
........................................................................................ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการใชบริการ 

 
อัตราคาขางตนนีร้วม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. ทานละ 1 ช้ิน 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 

ตุรก ีบาหเรน เที่ยวฟน อารยะธรรม 2 ทวีป 8 วัน 6 คืน – GF 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก
หองละ 2 
– 3 ทาน 

เด็กอายุไม
เกิน12ปเสริม

เตียง 

เด็กอายุไม
เกิน12ปไม
เสริมเตียง 

ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

03 – 10 พ.ย. 62 32,990 32,990 31,990 15,990 7,900 
10 – 17 พ.ย. 62 32,990 32,990 31,990 15,990 7,900 
17 – 24 พ.ย. 62 32,990 32,990 31,990 15,990 7,900 
24 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 30,990 30,990 29,990 15,990 7,900 
01 – 08 ธ.ค. 62 35,990 35,990 34,990 15,990 7,900 
08 – 15 ธ.ค. 62 33,990 33,990 32,990 15,990 7,900 
22 – 29 ธ.ค. 62 34,990 34,990 33,990 15,990 7,900 
29 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 
63 37,990 37,990 36,990 15,990 7,900 



 

 

 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 
บาท ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
อัตราคาบริการขางตนนีไ้มรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินปรับเพ่ิมขึ้น 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาทีข่องผูเดินทางใน
การจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนกักระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถและหัวหนาทัวรรวม 70 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดนิทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจํา
ทานละ 15,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 21 วัน
ทําการ มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ี
ทั้งหมดนี้แลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 

5. สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผล
วีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานั้น อีกทั้งขอสรุปและขอ
ตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถงึความปลอดภัย รวมถึงประโยชน
สูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

3.รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดย
บริษัทคูคา (Partner) 

4.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว
เคร่ืองบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงิน
บาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 



 

 

5.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสทิธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

6. ตั๋วเครื่องบินนี ้ตองเดินทางไป-กลับ พรอมคณะทัวรเทานั้น ไมสามารถเดินทางกอน
และกลับหลังได หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

7.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได
ชําระใหกับบริษัทฯ ตวัแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอนัใด
ที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการ
ไมได 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

10.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
เดินทาง 15-19 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 4,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 
ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท และในกรณีที่มีผูเดินทาง 25-29 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท 

11.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น การเดินทางของผู
เดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี 
การคามนุษย การขนสงสินคาหนภีาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การกอการราย และ อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ 
มิไดมีสวนรูเห็น เก่ียวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาว
ทั้งสิ้น 



 

 

12.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออก
เมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

13.ผูเดินทางตองใชวจิารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาทีผู่เดินทางไดซื้อระหวางการ
เดินทางทองเที่ยวน้ี 

14.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ 
อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ 
ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู
เดินทาง 

15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สมัภาระระหวางการ
เดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การ
โจรกรรม แตจะทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิก
หรือความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ 
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความ
ลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

19.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน



 

 

กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
บินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได ) 

23. ระดับของโรงแรม 4-5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะ
ไมเทียบเทากับมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเปนการจัด
อันดับของการทองเทีย่วประเทศตุรกี 
 


