
 

 
 

รหัสทัวร FIN1903669 
ตุรกี บาหเรน เที่ยวคุม 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน [FT] 
เมืองอิสตันบูล  เมืองชานักกาเล  เมืองโบราณเอฟฟซุส  บานพระแมมารี  หองสมุดของเซลซุส  วิหาร
แหงจักรพรรดิเฮเดรียน  ศูนยผลิตเคร่ืองหนัง  เมืองปามุกคาเล  โบราณเฮียราโปลิส  ปราสาทปุยฝ�าย  
เมืองคัปปาโดเกีย นครใตดินไคมัคลีหรือนครชาดัค พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม โบสถเซนตบารบารา 
โบสถมังกร โบสถแอปเปم�ล กรุงอังการา ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 

 

 (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเรน  



 

 
 

18.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 
ประตู 7-8 เคานเตอร Q เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจาหนาท่ี
ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 นาที 
และผูโดยสารพรอม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

20.50 น.  บินลัดฟ�าสู บาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินท่ี GF151 (บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที 

 

วันท่ีสอง บาหเรน – อิสตันบูล – ชานักกาเล – เมืองโบราณเอฟฟซุส – ศูนยผลิตเคร่ืองหนัง 
- เมืองปามุกคาเล 

00.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถ่ินชากวา
ไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 
จากน้ันนําทานพักผอนภายในสนามบิน เพื่อรอตอเคร่ือง  

01.15 น. บินลัดฟ�าสู  เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินท่ี 
GF045 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
20 นาที 

05.45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาทองถ่ินชากวาไทย 
4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลัง
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว เดินทางเขาสูตัวเมือง  



 

 
 

นําทานออกเดินทางจากเมืองอิสตันบุลสู เมืองชานักกาเล (Canakkale) ดวย
ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4.20 ช่ัวโมง โดยประมาณ) ระหวางทางทาน
จะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนท่ีสวยงามของขุนเขาสลับกับวิวชายทะเล  

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร  

นําทานออกเดินทางสู เมืองเอเฟซุส (Ephesus) เขาชม เมืองโบราณเอฟฟซุส (City 
of Ephesus)  เ ม ื อ ง
โบราณที่มีการบํารุงรักษา
ไว เปนอยางดีเมืองหน่ึง 
เคยเป นท ี ่ อย ู  ข อ งชาว
Lonia จากกรีกซึ ่งอพยพ

เขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกราน
เขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขา
ครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน เขา
ชม บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) เช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายท่ีพระแมมารี
มาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบางหลังน้ี ถูกคนพบโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ 
แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื ่อป ค.ศ. 1774-
1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง 
ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐช้ันเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแม
มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป�ป เบเนดิกสท่ี 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดานนอกของ
บานมีกอกนํ้าสามกอก ที่เชื่อวาเปนกอกนํ้าที่มีความศักดิ์สิทธ์ิในเรื่อง สุขภาพ ความ
รํ่ารวย และความรัก ถัดจากกอกนํ้าเปน กําแพงอธิษฐาน เชื่อวาหากตองการใหสิ ่งท่ี
ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�ายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน ชมอาคารท่ี
เปนสัญลักษณของ นครเอฟฟซุส ไดแก หองสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) 
และอาคารสําคัญอีกแหงคือ วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) 



 

 
 

สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงนี้คืออยูในสภาพท่ี
สมบูรณมาก จากน้ันปดทายกันท่ีส่ิงกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครเอฟฟซุส คือ โรง
ละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่นั่งเปนโรงละคร
กลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน สรางในสมัยกรีกโบราณ แตชาวโรมันมา
ปรับปรุงใหยิ่งใหญมากขึ้น ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ 
ศูนยผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory)  ซ่ึงตุรกีเปนประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ
ท่ีสุดเปนประเทศท่ีมีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับตนๆของโลก อีกท้ังยัง
ผลิตเสื ้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael kors  
อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองปามุกคาเล (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 189 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมา
จากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึก
ก่ึงสถาปตยกรรมสีขาวข้ึนสวยงามแปลกตา นําทานชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ คํา
วา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ�าย 
และ Kale หมายถึง ปราสาท เปนนํ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ ้นจากธารนํ ้าใตดินที ่ มี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด) ผสมอยู
ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ 
รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนช้ัน
ลดหล่ันกันไปตามภูมิประเทศเกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและ
โดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือนในโลก จนทําให ปามุคคาเล ไดรับการยก
ยองจากองคการยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 
 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก NINOVA THERMAL HOTEL ระดับ 4* หรือ
เทียบเทา 

 

วันท่ีสาม  ปามุกคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – ระบําหนาทอง – เมือง
คัปปาโดเกีย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton 
Castle) เมืองแหงนํ้าพุเกลือแรรอน นํา
ทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของ
อางนํ ้า เปนรูปรางคลายหอยแครงและ
นํ้าตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย นํ้าแรที่ไหลลงมาแต
ละช้ันจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปราง
ตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวา
นํ ้าพุรอนสามารถรักษาโรคได จากนั้นนําทานเขาชม นครโบราณเฮียราโปลิส 
(Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยกอนนั้นเชื่อกันวาเปนนครศักดิ์สิทธ์ิ ดวยชื่อวา
เฮียรา (Hiera) ที่แปลวาศักด์ิสิทธ์ิ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลวานคร (City) ซ่ึง
กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสท่ีสองแหงแพอรกามุม นอกจากน้ีทานยังชมสถานท่ีสําคัญอ่ืน ๆ 
ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล (Pamukkale Museum) โรงอาบน้ําโรมัน (The Baths) 
ซากโบสถสมัยไบแซนไทน ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพ
โรมัน (The Theatre) เปนตน 



 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 615 กิโลเมตร 
คัปปาโดเกีย เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหนึ่งในตุรกี ชื ่อเมืองมาจากรากศัพยภาษา
เปอรเซีย วา คัตปาตุกา มีความหมายวาดินแดนที ่มีมาแสนสวย ตัวเมืองสามารถ
มองเห็นท้ังทะเลดําและทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดทั้งสอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนท่ีมี

ภูมิประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปน
หุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงตางๆ ท่ีงดงาม ต้ังอยูทางตอนกลาง
ของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ
ประมาณ 3 ลานปที ่แลว เถาลาวาที ่พน
ออกมาและเถ  าถ านจ ํานวนมหาศาล

กระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินช้ันใหมขึ้นมาจากนั้นกระแส นํ้า ลม ฝน แดด 
และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟนับแสนนับลานปจนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ท่ีเต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย ปลอง กระโจม โดม และอีก
สารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟ
นางฟ�า” ในปค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงนี้เปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี   

 

 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม ระบําหนาทอง (Belly dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดงระบํา
หนาทองในชื่อ Cappadocia Turkish การแสดงระบําที่ที่สืบทอดกันมายาวนานและ



 

 
 

เกาแกที่สุดของโลกเลยกวาได แรกเร่ิมการระบําหนาทองน้ันเกิดขึ้นในอียิปตโบราณและ
แพรกระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียิปตโบราณผูหญิงมักเตนรําเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตท่ี
มีแตความสุข  

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก MUSTAFA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีสี่ เมืองคัปปาโดเกีย – นครใตดินชาดัค – เกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – 
หุบเขาอุซิซาร –โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก & เคร่ืองประดับ  เมืองอังการา 

       **ทานที่สนใจน่ังบอลลูนสามารถติดตอแจงความประสงคไดที่ไกด อัตราคาบริการ
ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 

บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของ
เมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 
05.00 น. โดยมีรถทองถ่ินมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโด
เกีย ในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 
30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน 
ทานละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาลและ
ชวงเวลา 

ขอควรทราบ :  

- กรมธรรมประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมเสริม
การขึ้นบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันกิจกรรมขึ้นอยูการรับผิดชอบใน
ชีวิตและทรัพยสินของทานเอง 



 

 
 

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมงกอนออก
เดินทาง และควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบตั้งแตกอนวันเดินทางและเขารวม
กิจกรรม 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมโดย
เด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใด ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําท านเข  าชม นครใต  ดินไคมัคลีหร ือนครชาดัค (Underground City of 
Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพื่อใช
เปนที่หลบภัยจาก เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากชาวโรมัน ที่ตองการทําลายลางพวกนับถือ
ศาสนาคริสต นครไคมัคลีมีชั้นลางที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงนี้มีครบ
เครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองนํ้า หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร 
โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 
30,000 คน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย น ํ าท  า นเ ดินท าง สู  เ ม ื อง เกอเร เ ม  
(Goreme) เปนเมืองที ่ ตั ้งอยู ในอาณา
บริเวณของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลาง
ของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเร
เมตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของ
ผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวค
ริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัย
จากการไลทํารายและสังหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเปนศาสนาท่ีไดรับการประกาศวาเปน



 

 
 

ศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายท่ีต้ังอยูในบริเวณ
น้ี เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิกล้ําคาแหงหน่ึงท่ีมี
ชื ่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกนําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air 
Museum of Goreme) ได  รับการข ึ ้นทะเบ ียนให  เป นมรดกโลกโดยองค  การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง 
ค.ศ.9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับ
ศาสนาคริสตนําทานชม โบสถเซนตบารบารา (St. Barbar Church) ,โบสถมังกร 
(Snake Church) และ โบสถแอปเปم�ล (Apple Church) นําทานเดินทางสู หุบเขา
อุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซ่ึง
หุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา 
เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาท่ีเปนป�อมปราการท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบานพื้นเมืองที่มี
ผูคนอาศัยอยู จากน้ันใหทานไดแวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงาน
เซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) 
เพื่อใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดง
ดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานออก
เดินทางไปยัง กรุงอังการา (Ankara) (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) กรุงอังคาราถือวาเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากเมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) กรุงอังการาเปนศูนยกลางการปกครองของผูนําประเทศคนแรกคือ
ทานประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s headquarters 
ต้ังแตป ค.ศ. 1920 และไดกอต้ังเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนับต้ังแตการกอต้ัง
ประเทศในป ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการลมสลายของจักรวรรดิออตโต



 

 
 

มัน (Ottoman Empire) ตั้งแตนั้นเปนตนมากรุงอังการาก็กลายเปนศูนยกลางการ
พาณิชย การศึกษา และอุตสาหกรรมที่สําคัญของตุรกี 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก SERGAH HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหา  อังการา – อิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานออกเดินทางจาก กรุงอังการา (Ankara) สู กรุงอิสตันบูล (Istanbul) 
(ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง โดยประมาณ) ใหทานไดพักผอน
และชมทัศนียภาพระหวางทาง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus) จุดที ่บรรจบกันของทวีป
ยุโรปและเอเชีย ซ่ึงทําใหประเทศตุรกีไดรับ
สมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบ
บอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรส ํ าคัญ
เน่ืองจากเปน เสนทางเดินเรือท่ีเช่ือมทะเลดํา
เขากับทะเลมารมารา เราจะไดเห็นป�อมปนที่ตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบ ไดแก 
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีสําคัญคือสะพาน แขวนบอส
ฟอรัส เช่ือมใหรถยนต สามารถว่ิงขามฝم�งยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 
มีความยาวท้ังส้ิน 1,560 เมตร และได กลายเปนสะพานแขวนท่ียาวเปนอันดับ 4 ของ



 

 
 

โลกในสมัยน้ัน (ปจจุบันตกไปอยูอันดับท่ี 21) ขณะที่ลองเรือใหทานไดชมทิวทัศนท้ัง
สองขางท่ีสวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัส ยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิง
ในการป�องกันประเทศ นําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื ้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปน
ประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด ทั้งยังผลิตเสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน 
Versace, Prada, Michael kors  

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 

 

 

 

วันท่ีหก  ฮิปโปโดรม – สุเหราสีน้ําเงิน – สุเหราเซนตโซเฟย – พระราชวังท็อปกาป - อุโมงค
เก็บน้ําเยราบาตัน   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 น ํ า ท  า น เ ข  า ช ม  ฮิ ป โ ป โ ด ร ม 
(Hippodrome) สิ่งกอสรางจากสมัย
กรีกซึ ่งใชเปนสนามแขงมา และการ
แขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) มี
เสาโอเบลิสคซ่ึงเหลือแคสวนปลายท่ียาว 
20 เมตร แตกระนั้นก็ยังสวยงามนาดู
มาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมี
ความหมายและมีคายิ่ง นําทานเขาชม 



 

 
 

สุเหราสีนํ ้าเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื ่อเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดท่ี 1 
(Sultan Ahmed Mosque) ท่ีมาของช่ือสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะเขาใชกระเบ้ืองสีน้ํา
เงินในการตกแตงภายใน ซ่ึงทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนช่ัน ทิวลิป 
เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตองทํา
พิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราท่ีนครเมกกะ สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จ
ป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ดส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) ภายในมีท่ี
ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน 
สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที ่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมี
ส่ิงกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรง
อาบน้ํา ท่ีพักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) การเขาชมสุเหราทุกแหง
จะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี ถายรูปได หามสง
เสียงดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม จากน้ันนําทานชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) ปจจุบันเปนที่ประชุม
สวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแหงน้ีเปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางาม
ค้ําท่ีสลักอยางวิจิตร และประดับไวงดงาม 108 ตน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเปนท่ี
ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริช
ทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของ
สุลตาน ฯลฯ นําทานเขาชม อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) สราง
ขึ ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในป ค.ศ. 532 เพื ่อเปนที ่เก็บนํ ้าสําหรับใชใน
พระราชวัง สํารองไวใชยามที่กรุงอิสตันบูลถูกขาศึกปดลอมเมือง มีความกวาง 65 
เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ําหลังคา 336 ตน นําทุกทานชม  



 

 
 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 

วันท่ีเจ็ด  อิสตันบูล - บาหเรน - มัสยิด Al Fateh – ป�อมปราการบาหเรน – ประตูสูบาหเรน 
- ตลาดพ้ืนเมือง - สนามบิน  

03.00 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล นําทานเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู
ประเทศไทยโดยแวะเปล่ียนเท่ียวบินท่ีประเทศบาหเรน  

06.35 น.  บินลัดฟ�าสู บาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF046 (บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที 

10.40 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถ่ินชากวา
ไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 
จากน้ันนําทานเขาชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อวามีขนาดใหญที่สุดเปน
อันดับตนๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื ่อตามกษัตริยผู สรางเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เปน
สถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นในป 1987 และเปนมัสยิดที่ถูกตกแตงดวยวัสดุชั้นเลิศท่ี
รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเชน ลูกแกวตกแตงบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย 
หรือแมแตประตูไมสุดอลังการท่ีทําจากอินเดีย ซ่ึงนอกจากจะเปนมัสยิดท่ีเปนจุดศูนยรวม
ดวงใจของชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยิดแหงนี้ยังถูกประกาศใหเปนหอสมุด
แหงชาติอีกดวย *** หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาวทางมัสยิดมีกิจกรรมทาง
ศาสนาหรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวยเหตุผลใดก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิ
ยกเลิกการเขาชม และทางคณะทัวรจะใหทานไดฟงบรรยายและการถายรูปจาก
ภายนอกมัสยิดเทาน้ัน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

จากนั ้ น เ ราจะพาท  านไป สัม ผั ส
เรื่องราวประวัติศาสตร 5,000 ป ท่ี 
ป�อมปราการบาหเรน (Qal’at al-
Bahrain) หรือที ่ร ู จักกันอีกชื ่อวา 
‘Bahrain Fort’ แหลงอารยธรรม
โบราณที่นักโบราณคดีคาดวามันถูก
สรางขึ้นมาตั้งแตชวง 2,300 ป กอ
นคริสตศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเปน
ทั้งที่พํานักของกษัตริย ป�อมปราการ
สําหรับป�องกันเมืองจากขาศึก และยังเปนสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อวาเปนจุดนัดพบ
เพื่อเขาถึงพระเจา และที่ป�อมปราการแหงนี้ทานจะไดเห็นความนามหัศจรรยใจของภูมิ
ปญญาในการกอสรางป�อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกรงมานานนับพันปท่ี
แมแตนักโบราณคดีก็ยังหาคําตอบที่แนชัดไมได อีกทั้งยังเปนหนึ่งในสถานที่ที่ไดรับการ
ขึ ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในป ค.ศ.200 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir 
Charles Belgrave ท่ีปรึกษาเจาผูครองรัฐบาหเรนเพื่อเปนทางเขาไปสูตลาดมานามา
ซึ่งเปนยานธุรกิจที่สําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณเมื ่อ ค.ศ. 
1945 และไดรับการตกแตงเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี ่ยนใหมีรูปรางเปน
สถาปตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากน้ันเราจะพาทานไปเปดประตูสูวัฒนธรรมวิถีชีวิตการ
เปนอยูของชาวบาหเรนท่ี ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญใจกลาง
เมืองที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคน
ทองถ่ินอยางเปนกันเอง พรอมช็อปปم�งของฝากอันเปนเอกลักษณจากประเทศบาหเรน 
และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแทที ่หาชิมที่ไหนไมไดในโลกน้ี นอกจากที่นี ่เทานั้น!! 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

สมควรแกเวลานําทานสูสนามบิน 

22.25 น.  บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน 
GULF AIR เที่ยวบินท่ี GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลา
เดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที 

 

 

วันท่ีแปด   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

08.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 

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

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขการใชบริการ 
ตุรกี บาหเรน เท่ียวคุม 2 ทวีป 8 วัน 5 คืน - GF 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 – 3ทาน 

เด็กอายุไมเกิน12ป 

เสริมเตียง 
เด็กอายุไมเกิน 12 
ป ไมเสริมเตียง 

ไมรวมตั๋ว 

เคร่ืองบิน 
พักเดี่ยว 

06 – 13 ธ.ค. 62  34,990 34,990 33,990 10,990 6,900 

13 – 20 ธ.ค. 62  35,990 35,990 34,990 10,990 6,900 

20 – 27 ธ.ค. 62  36,990 36,990 35,990 10,990 6,900 



 

 
 

 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 

  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน 

  ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่ม
เงินพักหองเด่ียว) 

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

  คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. ทานละ 1 ช้ิน 

  คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ 

  คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
  คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท 
ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)  

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อัตราคาบริการขางตนน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพิ่มข้ึน 

  คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับ
เขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทางในการ
จัดทําเอง) 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารท่ีส่ังเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คา
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและ
เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 23 กก. 

  คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถรวม 46 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 

  คาทิปหัวหนาทัวรรวม 24 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 

 

 

 

 

 



 

 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซหรือ
อีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท 

2.คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 21 วันทําการ มิ
เชนน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเง่ือนไขและขอตกลงการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 

4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100% ของราคาทัวร 

5. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

 



 

 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือ
เปนขอยุติส้ินสุดสมบูรณ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ให
สอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ 
จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

3.รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา 
(Partner) 

4.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับข้ึน
ในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 

5.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

6. ต๋ัวเคร่ืองบินน้ี ตองเดินทางไป-กลับ พรอมคณะทัวรเทาน้ัน ไมสามารถเดินทางกอนและกลับ
หลังได หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 

7.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมได
ทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 



 

 
 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
น้ันๆ 

9.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

10.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางข้ันต่ํา 30 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทาน ตองเพิ่มเงิน
ทานละ 4,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 20-24 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 3,000 บาท และใน
กรณีท่ีมีผูเดินทาง 25-29 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท 

11.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทางดวย
วัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคา
หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขาย
ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เก่ียวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ 
กับการกระทําดังกลาวทั้งส้ิน 

12.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด 

13.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ 
ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิด
ความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเท่ียวน้ี 



 

 
 

14.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมี
คาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 

15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมี
สาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความ
ลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความไม
พึงพอใจของผูเดินทาง ท่ีเก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม 
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว 
ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

19.กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ี
ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงให
ทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวแลว 



 

 
 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ
ท้ังส้ิน 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 
บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

23. ระดับของโรงแรม 4-5 ดาว ท่ีระบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม
เทียบเทากับมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมท่ีระบุน้ันเปนการจัดอันดับของการ
ทองเท่ียวประเทศตุรกี 

 

 


