
 

 

รหัสทัวร FNT1903245 
ทัวรตุรกี ดินแดน 2 ทวีป 10 วัน 7 คืน (EK) 
ชานัคคาเล   ทรอย   ปามุคคาเล   คอนยา 
คัปปาโดเกีย   อิสตันบูล   สุเหราสน้ํีาเงิน   มาไมเมืองทรอย 
ชองแคบบอสฟอรัส    พระราชวังทอปกาป   ฮิปโปโดรม   นครใตดิน 
โชวระบําหนาทอง Belly Dance   พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 

 

 



 

 

ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
วันแรก   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
23.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมเิรตส (EK) 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
วันที่สอง  ดูไบ– อิสตันบูล– ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 
03.30 น. ออกเดินทางสูกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK377/EK119 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ*.*.*. 

13.50 น. (เวลาทองถิ่น)เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (SABIHAGOKCEN 
INTERNATIONAL AIRPORT)หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
กอนและศุลกากรเรียบรอยแลว .....นําทาน ลองเรือผานชอง
แคบบอสฟอรัสซึ่งเปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่ทําใหเสนทางน้ีมีความ
นาสนใจมาก ดวยการลองชมวิวไปดวยเรือลาํใหญ 2 ชั้น เปด
พื้นท่ีกวางบนดาดฟ�าเรอืใหนักทองเที่ยวสามารถเดินชม
บรรยากาศโดยรอบไดสบาย บริเวณชองแคบบอสฟอรัสน้ีคือจุด

แบงอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเปนจุดเช่ือมตอระหวางทะเลดํา 
(THE BLACK SEA) และทะเลมารมารา (SEA OF MARMARA) เปนจุดสิ้นสุด
ของขอบเขตเอเชียและยุโรปที่บรรจบกัน มคีวามกวางตางกันไป บางจุดกวาง 500 
เมตร ในขณะที่บางจุดกวางถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 
กิโลเมตร ไดอ่ิมวิวอ่ิมบรรยากาศของสองฝم�งชองแคบและพระราชวงัโดลมาบาเชที่
ตั้งอยูริมน้ําในอีกมุมหน่ึงซึ่งสวยสงานาชม  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  GOLDEN WAY HOTELหรือเทียบเทา 
วันที่สาม อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหราสีน้ําเงิน-พระราชวังทอปกาป-ชานัคคาเล 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานถายรูป (ดานนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จัตุรัส
ที่แตเดิมในยุคโบราณถือเปนจุดศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซ
นเทียมและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขบัรถมา แตใน



 

 

ปจจุบันลานแขงน้ีไมไดถูกใชงานเหมือนเชนเดิมอีกแลว เหลือเพียงรองรอยจาก
อดีตที่มีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน “เสาโอเบลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส” 
(THEODOSIUS OBELISK) เปนเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวางแลวคอยเรียวยาวขึ้น
ไปเปนยอดแหลมเสาโบราณตนที่ 2 เรียกกันทั่วไปวา “เสางู” (BRONZE 
SERPENTINE COLUUMN) เปนเสาบรอนซที่แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพัน
เกี่ยวกันไปมา ไดรับการยอมรบัวาเปนเสาแบบกรกีที่เกาแกที่สุดที่มีเหลืออยูในอิส
ตันบูลทุกวันน้ี เคยถกูประดบัอยูท่ีวิหารเมืองเดลฟ ประเทศกรีซ และถูกสรางขึ้น
เมื่อ 479 ปกอนคริสตกาลในครั้งที่รบชนะเปอรเซีย เสาท่ี 3 มีชื่อวา “เสาคอนส
แตนติน” (Column of Constantine) สรางขึ้นในป พ.ศ. 1483 เมื่อครั้งเร่ิม
สรางน้ันเปนเสาบรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศตัรูหลอมหลอกเอาบรอนซ
ไปจนหมด ปจจบุันนักทองเท่ียวที่เขาไปชมจึงมีโอกาสไดเห็นเสาคอนสแตนติน
หลงเหลือเปนเพียงแคเสาปูนเทาน้ัน  
นําทาน ถายรูป (ดานนอก) สุเหราสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE)ปจจบุันถือเปนอีก
หน่ึงสัญลักษณของอิสตันบูล เปนมัสยิดที่ถกูสรางขึ้นอยางยิ่งใหญ เร่ิมสรางในป 
พ.ศ. 2152 และสรางเสร็จในป พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ�าต้ังอยู
โดดเดนอันเปนที่มาของชื่อ “BLUE MOSQUE” สวนภายในก็จะประดับตกแตง
ดวยกระเบ้ืองอิซนิคตามผนังและกําแพงโดยรอบเปนลวดลายตางๆ และแนนอนวา
กระเบ้ืองทั้งหมดน้ีเปนสีฟ�า และสีฟ�าทั้งขางนอกขางในของมัสยิดแหงน้ียังเขากันดี
กับบรรยากาศของชายฝم�งทะเลท่ีอยูทางเบ้ืองหลังจากสุเหราสีน้ําเงิน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ถายรูป (ดานนอก) พระราชวังทอปกาป (TOPKAPISARAYI)พระราชวัง

เกาแกและเปนสถานที่ชื่อดังของอิสตันบูลอีกแหงหน่ึงที่นักทองเที่ยวจะตองแวะชม 
และรับรองวาจะไมผิดหวังในความสวยงาม ล้ําคา และอลังการมาก พระราชวัง
ทอปกาปมีความสําคัญทางประวัตศิาสตรเพราะเคยใชเปนทีป่ระทับขององค

สุลตานมายาวนานหลายองค ถกูสรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2021 
โดยคําบัญชาของ “สุลตานเมหเมตที่ 2” แหงอาณาจักรออตโต
มัน หรือสมญานามที่ทานไดรับคือ “สุลตานเมหเมตผูพิชิต” 
ปจจุบันไดถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่จัดแสดงขาวของเครื่องใชโบราณ



 

 

ของราชสํานักตุรกีที่นาชมมาก จะแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน คือจะมพีื้นท่ีของ
พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน และมีพืน้ที่ท่ีเคยใชเปนฮาเร็มของสุลตาน เมื่อ
ยางกาวเขาสูพระราชวงัจากชั้นนอกและช้ันในจะไดเห็นการตกแตงพระราชวงัที่
วิจิตรอลังการอยางมาก จุดที่นาสนใจมากคือ ทองพระคลังที่ใชเปนที่เก็บทรัพย
สมบัตมิีคาท้ังหลาย โดยเฉพาะ กริชแหงทอปกาป (Topkapi Dagger) ที่งดงาม
ตั้งแตสวนของปลอกสวมที่ประดับดวยอัญมณี ไขมุกและทองคํา สวนบนดามกริช
น้ันประดบัดวยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและ
เครื่องประดับทั้งหลาย นักทองเที่ยวจะไดชมเครื่องโลหะโบราณ เครือ่งปم�นดินเผา
และเครื่องกระเบ้ืองอีกมากมาย  
นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (CANAKKALE)ซึ่งตั้งอยูริมทะเลมารมาราและ
ทะเลอีเจียน ในอดีตชานัคคาเลเคยเปนศูนยกลางการคาและการเดินเรือ เพราะ
เปนอีกจุดที่เชื่อมตอเอเชียกับยุโรปเขาดวยกนั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่ัก  TROIA TUSAN HOTELหรือเทียบเทา 
วันที่ส่ี  ชานัคคาเล-ทรอย-มาไมเมืองทรอย-อัซเคลปออน-อิซเมียร 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (TROY) เมืองเกาแก
ในตํานานแหงน้ีหลังจากที่กลายเปนอดีตมาหลาย
ศตวรรษ ก็ไดถูกคนพบ พ.ศ. 2413 “ไฮนริช ชลี
มานน” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดี
ชาวเยอรมันไดเปนผูบกุเบิกขุดพบซากเมืองโบราณ
ขึ้นซึ่งก็คือเมืองทรอยน่ีเอง เปนซากเมืองโบราณท่ีมีพื้นท่ีติดกับทะเลอิเจียนตอนบน 
และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกลกันมชีองแคบ “ดารดาแนลล” 
(Dardanelles) และ “คาบสมุทรกัลลิโปล”ี (Gallipoli) จากน้ันไฮนริชก็ใชเวลา 
20 ปถดัมาในการขุดคนเพ่ิมเติมและศึกษาความเปนมาของซากเมืองแหงน้ี จน
พบวาทรอยน้ันแบงออกเปน 9 ยุค นับต้ังแตเมื่อ 3,000 ปกอนคริสตกาล ไลมา
จนถึง พ.ศ. 943 และทั้งหมดน้ีไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหโฮเมอรสรางสรรค
ผลงานการเขียนที่โดงดังกองโลกอยางมหากาพยอิเลียดและโอดิสซีย ชม (ดาน



 

 

นอก) มาไมเมืองทรอยฉบับที่ใชถายภาพยนตรฮอลลีวูด (WOODEN HORSE 
OF TROY)หน่ึงในกลยุทธทางการทหารที่ชาญฉลาด และเปนเหตุใหเมืองทรอย
พายแพแกกรีก จงึกลายเปนเร่ืองราวที่โจทยจันทและโดงดังไปทั่วโลก และ
กลายเปนหน่ึงในสัญลักษณของเมืองทรอยต้ังแตน้ันเปนตนมา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเขาชมอัซเคลปออน (ASKLEPION)ที่ในอดีตน้ันเคยเปนศูนยกลางทาง

การแพทยที่ยิ่งใหญ ตัววิหารน้ันไดถูกสรางขึ้นตั้งแตเมื่อ 400 ปกอนคริสตกาล 
เพื่อถวายแดเทพอัซเคลปออส เทพแหงการรักษาเมืองน้ี ยังเปนเมืองศูนยกลาง
ของการแพทยที่ใหญที่สุดในขณะน้ัน และยังเปนโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแหง
แรกของโลก ปจจุบันเราจะยังไดเห็นรองรอยความยิ่งใหญในอดีตได  

 นําทานเดินทางสู เมืองอิชเมียร(IZMIR) เพ่ือเขาสูที่พัก 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณหองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   BLANCA HOTELหรือเทียบเทา 
วันที่หา  เมืองโบราณเอฟซุส-รานเส้ือหนัง-ปามุคคาเล 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟซุส (EPHESUS)ที่ไดชื่อวาเปน
เมืองโบราณและเปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน 
เมืองเอฟซุสถือกําเนิดขึ้นตั้งแตยุค
กอนคริสตกาลเสียอีก และก็ดําเนิน
มาพรอมกับยคุรุงเรืองของชนชาติ

กรีก ตรงกบัยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส 
ซีซาร” (AUGUSTUS CAESAR) เปนศูนยกลาง
ทางการคาการเงินของเอเซียต้ังแตหลังจาก พ.ศ. 
900 เปนตนมา ปจจบุนัน้ีแมจะผานมานานกวา 2,000 ปแลวแตเอฟซุสก็ยังไดรับ
การยอมรบัวาเปนเมืองโบราณท่ีมกีารบํารุงรักษาไดดีที่สุดเมืองหน่ึงของโลก สิ่งที่มี
ใหเราไดชมกนัจึงเปนความยิ่งใหญของซากเมอืงโบราณ โรงละครเกาแกที่จุผูชม
ไดมากถึง 25,000 คน เทียบไดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยคุน้ัน แมจะเร่ิม
กรอนไปบางแตเทาที่เหลือก็ยังดูแข็งแกรง และในโอกาสพิเศษตางๆ ก็อาจมีการ



 

 

จัดแสดงแสงสีเสียงบางในโรงละครแหงน้ี บรเิวณอ่ืนๆ ยังมีโรงอาบน้ําโบราณแบบ
ตุรกีแท แทนบูชาเทพเจา มี หองสมดุเซลซุสที่สรางโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียสอค
วิลา” (JULIUS AQUILA) เพ่ืออุทิศแดนายกเทศมนตรีซึ่งเปนพอของทานกงสุล 
และยังไดบรรจศุพของผูเปนพอไวใตหองสมุดแหงน้ี แตมาถูกทําลายท้ังตัวอาคาร
และหนังสือจากขาศึกศัตรู มีการประสบภัยจากแผนดินไหวบาง เสียหายไปมากแต
ก็ยังยืดหยดัเคียงคูกาลเวลามาไดไมหางกันนักมี วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน 
(TEMPLE OF HADRIAN)ที่สรางขึ้นเพ่ือถวายแดจักรพรรดิเฮเดรยีน ซึ่งพระองค
คืออีกหน่ึงจักรพรรดิผูยิ่งใหญของโรมนั วิหารแหงน้ีเมื่อเทียบกับอายุแลวตองบอก
วายังอยูในสภาพที่สมบูรณมาก และยังถกูออกแบบอยางสวยงามโดยเฉพาะเสาโค
รินเธียนทั้ง 4 ตนที่อยูทางดานหนาวิหาร โครงประตูหนามีจั่วหินโคงแกะสลัก
ลวดลายสวยงามนามอง   
นําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูงประเทศตุรกีถือเปนประเทศหน่ึงที่
ขึ้นชื่อในดานเครื่องหนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑจากหนังคุณภาพสูงออกมาได
อยางดี ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคนเครื่องหน่ังกันไดตามอัธยาศัย ไมวาจะเปน
เส้ือ กระเป�า เสื้อโคช และอีกมากมาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามุคคาเลเคยเปน

ที่ต้ังของนครเฮียราโปลิส (HIERAPOLIS)และท่ีตั้งของลาน
หินปูนขนาดมหึมา ชมปราสาทปุยฝ�ายสิ่งมหัศจรรยทาง
ธรรมชาตเิกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินซึ่งมีสวนประกอบของแคลซียม
ออกไซดและมีอุณภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสไดไหลลงมา
จากภูเขา “คาลดากิ” แลวแรธาตุเกิดการตกตะกอนทําปฏิกิริยา

จับตัวกันเปนกอนแข็งลดหลั่นเปนชั้นเปนแองเปนลานตางกันไป แตกลับกลายเปน
เหมือนประติมากรรมจากฝมือธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในที่สุดปามคุคาเลก็
ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากองคการยูเนสโก
เมื่อในป พ.ศ. 2531 คําวา “ปามุคคาเล ในภาษาตุรกีนั้นหมายถึง “ปราสาทปุย
ฝ�าย” เพราะบางสวนบางมุมของกอนแคลเซียมก็มรีูปรางคลายกอนเมฆหรือกอน
หิมะตามแตจะจินตนาการ สวนบางจุดก็จะเปนแองรองรับน้ําแรอุณหภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียสท่ีชาวตุรกีนิยมนําไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อวาเปนน้ําแร



 

 

ธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการรกัษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดิน
ปสสาวะ โรคไตและโรคไขขออักเสบ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   TRIPOLIS HOTELหรือเทียบเทา 
วันที่หก  ปามุคคาเล-คอนยา-คาราวานสไลน-คัปปาโดเกีย-ชมระบําหนาทอง 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA)เมืองที่ยิ่งใหญไมแพเมืองใดเพราะมี

ตําแหนงเปนถึงอดีตเมอืงหลวงของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยา
เจริญรุงเรืองมากในสมยั สุลตานอาเลดิน เคยโคบาทความรุงเรืองน้ีทําใหเกิดการ
กอสรางอาคารและวิหารตางๆ มากมาย และสวนใหญสิ่งกอสรางเหลาน้ีก็โดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมของเปอรเซียและไบแซนเทียมตามที่ไดรับอิทธิพลเขามาในเวลา
น้ัน ชมทานถายรูปดานนอกคาราวานสไลน (CARAVANSERAI)ซึง่เปนจุดพัก
แรมของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน หรือเรียกงายๆ วาเปนโรงแรมขางทางของคน
เดินทางในยุคน้ัน หากมองจากมมุสูงจะเห็นเปนเหมือนรั้วกําแพงลอมเปนกรอบ
สี่เหลี่ยมอยูกลางทุงกวาง ตรงกลางของกรอบจะเปนพื้นที่โลงหรืออาจจะมีบอน้ํา
ธรรมชาติ และมีสวนทีเ่ปนหลังคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได นักเดินทาง
ที่มาพรอมกองคาราวานมาและอูฐมักแวะพักแรมในชวงคํ่า จนรุงเชาก็จะออก
เดินทางตอ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมืองมรดกโลกจากการกา

รันตีโดยยูเนสโก และยงัเปนเมืองที่อุดมไปดวยความสวยงามของภูมปิระเทศ 
เพราะต้ังอยูระหวางทะเลและภูเขา ดวยรูปลักษณของคัปปาโดเกียทีดู่แปลกไม

เหมือนใคร ทําใหมีคําถามเกิดขึ้นเสมอวา เหตุใดคปัปาโดเกียจึง
มีลักษณะเชนน้ี เพราะแมแตผูท่ีคนพบคับปาโดเกียคนแรกอยาง 
“ฮาลี คานาโซส” ก็ยงัสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแหงน้ี
พื้นท่ีที่เปนคัปปาโดเกยีอยางที่เห็นทุกวันน้ีเมื่อกวา 3 ลานปกอน
หลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอยางรุนแรง ก็ไดผลักดันลาวา
ออกมาเปนจํานวนมาก และทับถมทั้งเถาถานหนาบางคละกันไป



 

 

จนเกิดเปนแผนดินใหมขึ้น จากน้ันกถ็ูกแดด ฝน ลม หมิะกัดเซาะทีละเล็กละนอย 
ระยะเวลา 3 ลานปธรรมชาติจึงสรางสรรคความแปลกใหแกโลกแบบคาดไมถึง คปั
ปาโดเกียจึงกลายเปนเหมือนดินแดนพิศวงที่เต็มไปดวยแทงหินเปนรปูทรงกระบอก
บาง รูปกรวยควํ่าบาง บางชิ้นเปนเหมือนปลองหรือโดมสูงที่คนสามารถเขาไปอยู
ดานในได และมีอยูมากมายเหมือนเปนเมืองในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมืองพากัน
เรียกคปัปาโดเกียในอีกชื่อหน่ึงวา ปลองไฟนางฟ�า(FAIRY CHIMNEY) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมระบําหนาทองกิจกรรมที่ควรไดสัมผัสและอยาพลาดใหตัวเองตอง

เสียดายในภายหลัง เพราะน่ีคือกิจกรรมพิเศษที่บงบอกถึงเอกลักษณสําคัญของ
ชาวตุรกีมาตั้งแตอดีต และนักทองเที่ยวก็มักรอคอยที่จะไดชม โดยเฉพาะไฮไลท
ของการแสดงก็ตองเปน “ระบําหนาทอง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและ
รูสึกสนุกคึกคักไปกับผูแสดงดวย นักแสดงเหลาน้ีถือวาเปนยอดฝมือ หากโชคดีกวา
น้ันคุณจะไมไดเปนแคผูชมแตอาจถูกเชิญใหขึ้นบนเวทีไปรวมสนุกกับนักแสดง
เหลาน้ีดวยก็ได ฉะน้ันนอกจากจะสนุกแลวก็ยังจะไดประสบการณดีๆ และความ
ประทับใจกลับบานอีกดวย 

ที่พัก  MUSTAFA HOTELหรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด  คัปปาโดเกีย-นครใตดนิคารตคั-พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม-โรงงานพรม-
อังคารา 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สําหรับทานที่สนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณล็อบบี้ โดยมีเจาหนาที่บริษัท
บอลลูนรอรับทาน เพื่อนําทานเปดประสบการณใหมที่ไมควรพลาด กับการน่ัง
บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากดานบนพรอม
รับประกาศนียบัตรที่มอบใหกับทุกทาน 
(ทัวรน่ังบอลลูนน้ีเปนทัวรพิเศษ ไมไดรวมอยูในคาทัวร คาขึ้น
บอลลูนประมาณทานละ 250ดอลลารสหรัฐ กรุณาสอบถาม
หัวหนาทัวร) 
นําทานเขาชมถํ้าใตดินคารตดั (CARDAK 
UNDERGROUND CITY) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินสมัยกอนตอนเกิดสงคราม 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที่

ครั้งหน่ึงเคยเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง 
พ .ศ . 552  เพราะฉะน้ันที่ น่ี จะมี สิ่ งก อสรางที่
เกี่ยวของกับศาสนาคริสตอยูมากกวาเมืองอ่ืนๆ 
อยางเชน โบสถเซนตบารบาราที่ถือไดวาเปนโบสถ
เกาแกที่สรางขึ้นในยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรส
โกโทนบนผนังและเพดานโบสถ แตเพราะเสลาที่ยาวนานทําใหสีของภาพจืดจางลง
ไปมากแลว และ “โบสถแอปเปล” ที่อยูใกลกัน หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรส
โกโทนที่สีสันจัดจานมากกวาในโบสถเซนตบารบาราก็ใหมาที่น่ี  ซึ่งสวนมากเปน
ภาพที่แสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และที่ไดชื่อเรียกวาโบสถแอปเปลก็เพราะ
ดานหนาของโบสถมีตนแอปเปลอยู น่ันเอง รวมทั้งที่ “โบสถมังกร” หรือที่ชาว
พื้นเมืองเรียกวา “YilaniKilise” ก็จะมีความนาสนใจอยูที่ภาพวาดการตอสูของ
นักรบในยุคน้ัน 
นําทานชมโรงงานทอพรมผลิตภัณฑขึ้นชื่อของประเทศตรุก ีที่มีลวดลายท่ีสวยและ
ประณีต ใหทานไดอิสระเลือกซื้อส้ินคาและของที่ระลึกไดตามอัธยาศัย  

 นําทานเดินทางสูโรงงานเครื่องประดับ(JEWELLY FACTORY)เพ่ือใหทานไดชม
การสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงอิสระใหทาน
เลือกซื้อไดตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองอังคารา (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเปน
เมืองที่ใหญ เปนอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล เปนศูนยกลางของทั้งคมนาคม 
เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   SERGAH HOTELหรือเทียบเทา 
วันที่แปด อังคารา-อิสตันบูล-สไปซมารเกต็ 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสูเมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย อิสระชอปปم�งที่ สไปซมารเก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเปนยานชอปปم�งที่ใหญเปน
อันดับสองรองจากตลาดแกรนดบารซาร และก็กอตั้งมานานตั้งแต พ.ศ. 2203 
สินคาที่มีจําหนายในตลาดแหงน้ีก็ตรงตามชื่อน่ันคือกลุมเครื่องเทศที่แทบทุกรานจะ
มีกระบะไมวางเรียงกันเปนแถวแลวบรรจุผงเครื่องเทศไวจนเต็ม เครื่องเทศแตละ
ชนิดก็มีสีสันแตกตางกันไป สวนใหญจึงมักเปนคนพื้นที่ที่จะมาซื้อนําไปปรุงอาหาร 
และยังมีสินคากลุมธัญพืชทั้งหลาย โดยเฉพาะตระกูลถั่วของตุรกีจะเปนที่ขึ้นชื่อ
มากในตลาดเครื่องเทศยังมีผลไมทั้งสดและแหง น้ําผึ้งแท น้ํามันหอมระเหย 
สมุนไพร ชาทองถิ่นชั้นดี และที่นาลองชิมสําหรับนักทองเที่ยวก็คือขนมพื้นเมือง
ของตุรกีแทๆ ตรงตามตนตํารับก็หาไดไมยากในตลาดแหงน้ี และยังมีราคาถูกอีก
ดวย 

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  GOLDEN WAY หรือเทียบเทา 
วันที่เกา  อิสตันบูล-แกรนดบาซา-ดูไบ-ประเทศไทย 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระใหทานชอปปم�งสินคาท่ีแกรนดบารซา ตามอธัยาศัย…นําทานเดินทางสู 
สนามบินอิสตันบูล 

15.35น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 
EK120/EK374 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ *.*.*.  
วันที่สิบ  ประเทศไทย 
07.35 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
 

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



 

 

อัตราคาใชจาย 

 
วันที่เดินทาง ผูใหญ พักเด่ียว เพ่ิม 

4-13 ก.พ. / 18-27 ก.พ. / 4-13 
มี.ค. 
13-22 มี.ค. / 18-27 มี.ค. 

29,900.- 9,500.- 

 
** ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของ
ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง ***  
หมายเหตุบริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
*.*.*. อัตรานี้รวม*.*.*. 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมคีวามประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสาํหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา  
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาท่ี)  

-คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพิ่มเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปคนขับรถ 100 USD 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ
เปนสัญญา 

การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15วันกอนการเดินทาง 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบรกิารทัวรเตม็จํานวนตามราคา 
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดนิทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามที่
ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตัิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวซีาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 
หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบ
ตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไข 
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียก
คืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว 
 



 

 

หมายเหตุ  
- บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัตติรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงนิใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวซีา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 

ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษิัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 



 

 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ



 

 

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 


