
                              

  

 

รหสัทวัร FIN1903670 
เที่ยวฟน ตรุกี อูอารยะธรรมแหงอานาโตเลยี 6 วัน 4 คืน [FT] 
สุเหราสีเขียว  ตลาดผาไหมบูรซา  เพอรกามอน  วหิารอะโครโปลิส  เมอืงโบราณเอเฟซุส  
หองสมดุเซลซุส  บานของพระแมมารี โรงงานหนังช้ันนํา  ปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ�าย             
นครโบราณเฮียราโปลิส  คอนยา  คัปปาโดเกีย  นครใตดินไคมัคล ีนครชาดัค  เมืองเกอเรเม  
พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม   

 

 

 



                              

  

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – อสิตันบูล – บูรซา  
06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบนิ เตอรกิช แอรไลน เจาหนาที่ทัวรคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางสู อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย สายการบินเตอรกิช แอรไลน เทีย่วบินที ่
TK59 

15.50 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) นําทานออกเดินทางสู บูรซา (Bursa) 
ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมงโดยประมาณ มีประชาการอาศัย
อยูประมาณ 1.5 ลานคน มีความสาคัญและใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศและเมือง
น้ียังมีช่ือเสียงทางดานเสนไหมเพื่อสงออกไปตลาดตางๆ ประมาณ 70 เปอรเซ็นต 
เพื่อนาไปทอเปนพรมในอดีตเคยเปนศูนยกลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน 
ต้ังแตป ค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดยายเมืองหลวงไปตั้งที่เอเดอเน ที่อยู
ทางดานเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปล  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม (1)  
ที่พัก    โรงแรม IBIS BURSA หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่สอง สุเหราสีเขียว – ตลาดผาไหมบูรซา – เพอรกามอน – วิหารอะโครโปลิส – คูซา
ดาซึ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
 นําทานชม สุเหราสีเขียว (Green Bursa Mosque) ภายในจะพบกับผลงานอัน

ละเอียดออน และประณีตของงานกระเบ้ืองประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และ
ซับซอนอยางพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม 
และรูปเรขาคณิต ใหทานไดชมความสวยงามขอ  งตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริยที่เคย
ปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใชเมืองน้ีเปนที่ฝงศพ และนอกจากน้ันยังถูก
ตกแตงใหเปนสวนที่สวยงามรมร่ืนไปดวยตนไมที่เขียวชอุมเปนจํานวนมาก จนไดช่ือ
วาเปนเมืองที่มีสีเขียว (Green Bursa) สุสานสีเขยีว (Green Tomb) สุเหราสีเขียว 
หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแหงหน่ึง



                              

  

 

ของเมืองเบอรซา ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ช่ือ Haci Ivaz Pasa โดยใชรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเบอรซา อาคารสุเหรามีความโดดเดน
ดวยการใชกระเบ้ืองหินออนสีฟ�าเขียวในการตกแตง ผนังและเพดานดานในก็ถูก
ตกแตงดวยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ�าเขียวเชนเดียวกัน นอกจากน้ีภายในสุเหราแหงน้ียัง
มีที่บรรจุศพของสุลตานเมหเมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แหงน้ีจึงถือไดวาเปน
สถาปตยกรรมที่ทรงคุณคาของประเทศตุรกี นําทานเดินทางสู ตลาดผาไหมบูรซา 
(Bursa Silk Market) ตลาดผาไหมเมืองบูรซาที่ต้ังอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใต
ของประเทศตรุก ีซึ่งอยูไมจากทะเลมารมามากนัก โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลิตภัณฑ
จากผาไหมเปนหลัก โดยเฉพาะผาคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเปนพิเศษ 
อันเน่ืองมาจากตุรกีเปนประเทศที่มีผูนับถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซึ่ง
นอกจากผาคลุมแลวก็ยังมีเสื้อผาหลากหลายแบบ และดวยสีสันของผาไหมที่สดใส
น่ีเองที่ทําใหตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดที่สวยงามที่สุด คร้ังหน่ึงสมเด็จพระนางเจา 
ควีนอลิซาเบท แหงอังกฤษเคยมาเยือนที่แหงน้ีดวยนําทานออกเดินทางสู เพอรกา
มอน (Pergamon) ระยะทาง 267 กิ โลเมตร ใช เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง
โดยประมาณ ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.
ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวก
เฮเลนนิสติก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
 นําทานชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เปนโครงสรางฐานใน

การป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีก
และโรมัน ซึ่งผูต้ังถิ่นฐานในสมัยน้ัน
มักเลือกที่สงู ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่
ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปน
ศูนยกลางของมหานครใหญ  ที่
เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลาง
ที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดย
เมืองดานบน (upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ ศักด์ิสิทธิ์ 



                              

  

 

พระราชวังและพื้นทีใ่ชงานตางสําหรับกษตัริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคน
ธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง นําทานออกเดินทางสู คูซาดาซึ 
(Kusadasi) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)  
ที่พัก    โรงแรม ADA CLASS KUSADASI หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่สาม  เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บานพระแมมารี – ปามุคคา
เล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 
 นําทานเขาชม เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่
สมบูรณและมั่งค่ังที่สุด ถนนทุก
สายปูดวยหินออน ชมหองสมุด
เ ซ ล ซุ ส  ( The Library of 
Celsus) ห อ ง ส มุ ด แ ห ง น้ี มี
ทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตู
ทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค
ประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา 
เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความ
เฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวน
ของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 คน 
เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลาน
แสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยู
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี นํา
ทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยาง



                              

  

 

ปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากน้ันนําทานเย่ียมชมโรงงาน
หนังช้ันนํา (Leather Factory)  ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดับตนๆของโลก อีกทั้งยงั
ผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace, Prada, Michael kors  
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย          

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
นําทานออกเดินทางสู ปามุคคาเล (Pamukkale) ระยะทาง 222 กิโลเมตรใช
เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใต
ดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกกึ่ง
สถาปตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton 
Castle) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของ
อางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจาก
หิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปน
รูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ 
โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสงู โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว
โรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จากน้ันนําทานเขาชม นครโบราณเฮียรา
โปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยกอนน้ันเช่ือกันวาเปนนครศักด์ิสิทธิ์ 
ดวยช่ือวาเฮียรา (Hiera) ที่แปลวาศักด์ิสิทธิ์ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลวา



                              

  

 

นคร (City) ซึง่กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสที่สองแหงแพอรกามุม นอกจากน้ีทานยังชม
สถานที่สําคัญอ่ืน ๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล (Pamukkale Museum) โรง
อาบน้ําโรมัน (The Baths) ซากโบสถสมัยไบแซนไทน ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เปนตน 

คํ่า   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (7)  
ที่พัก    โรงแรม TRIPOLIS PAMUKKALE หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่สี่  ปามุกคาเล - คอนยา – นครใตดินไคมัคลี – คัปปาโดเกีย - ชมระบําหนาทอง  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 

 นําทานออกเดินทางสู คอนยา (Konya) ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมงโดยประมาณ ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวาง
ทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆ ที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสอง
ฝم�งทางของประเทศตุรกี 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  

จากน้ันนําทานเดินทางสู คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 228 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดนิทาง 3 ช่ัวโมงโดยประมาณ คัปปาโดเกีย เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหน่ึง
ในตุรกี ช่ือเมืองมาจากรากศัพยภาษาเปอรเซีย วา คัตปาตุกา มีความหมายวา
ดินแดนที่มีมาแสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นทั้งทะเลดําและทะเลเมดิเตอรเร
เนียนไดทั้งสอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอัน  นาอัศจรรยแปรสภาพ
เปนหุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ ที่งดงาม ต้ังอยูทาง



                              

  

 

ตอนกลางของตุรกี เปนพืน้ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮา
ซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินช้ันใหมขึน้มาจากน้ันกระแส น้ํา ลม ฝน แดด 
และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟนับแสนนับลานปจนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย ปลอง กระโจม โดม และ
อีกสารพัดรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียกขานกันวา 
“ปลองไฟนางฟ�า” ในปค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่มหัศจรรยแหงน้ีเปน
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี    

คํ่า    บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)  
จากน้ันนําทานชม ระบําหนาทอง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดงระบํา
หนาทองในช่ือ Cappadocia Turkish การแสดงระบําที่ที่สืบทอดกันมายาวนาน
และเกาแกที่สุดของโลกเลยกวาได แรกเร่ิมการระบําหนาทองน้ันเกิดขึ้นในอียิปต
โบราณและแพรกระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียิปตโบราณผูหญิงมักเตนรําเพื่อ
เฉลิมฉลองชีวิตที่มีแตความสขุ  

ที่พัก    โรงแรม MUSTAFA CAPPADOCIA หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                              

  

 

วันที่หา  คัปปาโดเกีย - นครใตดินชาดัคหรือไคมักคลี - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอโรเม - 
โรงงานทอพรม - เครื่องปم�นดินเผาและอัญมณี - กรุงอังคารา 

 
*** ทานทีส่นใจน่ังบอลลูนสามารถติดตอแจงความประสงคไดที่ไกด อตัราคาบริการไม

รวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) *** 
บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สาํหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปา
โดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถ
ทองถิ่นมารับไปขึน้บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ในอีกมมุหน่ึงทีห่าชมได
ยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 
ช่ัวโมง คาใชจายเพิม่เติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
(USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาลและชวงเวลา 
ขอควรทราบ : 
- กรมธรรมประกันอุบัติเหตุทีร่วมอยูในโปรแกรมทวัร ไมครอบคลมุกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน 
และเคร่ืองรอนทกุประเภท ดังน้ันกิจกรรมขึน้อยการรับผดิชอบในชีวติและทรัพยสินของทานเอง 
- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออกเดินทาง และควรแจง
ใหหัวหนาทัวรทราบต้ังแตกอนวันเดินทางและเขารวมกิจกรรม 
- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิด
ความเสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (11) 
 นําทานออกเดินทางสู นครใตดินไคมัคลี หรือ นครชาดัค (Underground City 

of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาช้ัน 
เพื่อใชเปนที่หลบภัยจาก เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากชาวโรมัน ที่ตองการทําลายลาง



                              

  

 

พวกนับถือศาสนาคริสต นครไคมัคลีมีช้ันลางที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิน
แหงน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยางทัง้หองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว 
หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุ
คนไดมากกวา 30,000 คน  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) 
เปนเมืองที่ต้ังอยูในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโต
เลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเมตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ต้ังถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแต
สมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํา
รายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนา
ของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี 
เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิกลํ้าคาแหงหน่ึง
ที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกนําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open 
Air Museum of Goreme) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 เปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุด
ถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิ
อ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต นําทานชม โบสถเซนตบารบารา (St. Barbar 
Church) โบสถ มั งกร (Snake Church) และ โบสถ แ อป เปم� ล  (Apple 
Church)  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 
นําท าน เดิ นทางสู  หุ บ เขาอุ ซิ ซ าร  
(Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอม
ปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่ง
หุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอย
ขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทัง้
ภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย และถา
มองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูง
ที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีต



                              

  

 

อุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสอง
ขาศึกยามมีภัยอีกดวย จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบานพื้นเมืองที่มีผูคนอาศัย
อยู จากน้ันใหทานไดแวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรา
มิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) 
เพื่อใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสยีง
โดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย นําทานออกเดินทาง
สู กรุงอังการา (Ankara) ระยะทาง 291 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง
โดยประมาณ กรุงอังคาราถือวาเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากเมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) กรุงอังการาเปนศูนยกลางการปกครองของผูนําประเทศคนแรก
คื อ ท า น ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี  Mustafa Kemal Atatürk ห รื อ  Atatürk’s headquarters ต้ังแตป ค.ศ. 1920 และไดกอต้ังเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ตุรกีนับต้ังแตการกอต้ังประเทศในป ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการลม
สลายของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ต้ังแต น้ันเปนตนมากรุง
อังการาก็กลายเปนศูนยกลางการพาณิชย การศึกษา และอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ตุรกี 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13) 
ที่พัก    โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

  

 

วันที่หก  กรุงอังคารา - สุสานอตาเติรก - ป�อมปราการอังคารา – อิสตันบูล - 
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (14) 
 นําทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปนอนุสรณสถานและสุสานของInnonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสาน

แหงน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางขึ้น
ระหวางป ค.ศ. 1944-1953 มีความสําคัญกับ
ประเทศเปนอยางมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลี
ร า ตุ รกี  ที่ พิ มพ ระหว างป  1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตาเติรกแหงน้ีเปน

สัญลักษณในธนบัตรอีกดวย  นําทานออกเดินทางสู ป�อมปราการอังคารา 
(Ankara Citadel) ป�อมปราการเกาแกอายุกวาสองพันป อีกทั้งยังเปนจุดที่สูง
ที่สุดของเมืองอีกดวย ทานสามารถชมวิวของทั่วทั้งเมืองไดจาก ป�อมปราการแหงน้ี 
นอกจากน้ีภาบในอาณาเขตของป�อมปราการ ยังมีสิ่งปลูกสรางจากสมัยโบราณ ไม
วาจะเปน สมัยโรมัน ไบแซนไทน และ ออตโตมันตลอดทั้งสองขางทาง  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) 
นําทานออกเดินทางสู อิส
ตั น บู ล  ( Istanbul) 
ระยะทาง 457 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง
โดยประมาณ เปนเมืองที่มี
ป ระวั ติ ศาสตรยาวนาน
หลายศตวรรษต้ังแตกอน
คริสตกาล ซึ่งในปจจุบันอยู
ในประเทศตุรกีคะ อิสตันบูล ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูล
เปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย)จากน้ันนําทาน ลองเรือชม
ชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับ



                              

  

 

ทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ  32 กิโลเมตร 
ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุด
ขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัส
ยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือ
ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเป  นพระราชวังโดลมาบาชเชหรือ
บานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (16) 
ที่พัก    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่เจ็ด  จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด – ฮิปโปโดรม – สไปซมารเก็ต - พระราชวัง
ทอปกาป - อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (17) 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด 
(Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียก
โบราณคือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) 
ต้ังอยูหนาสุเหราสน้ํีาเงิน เดิมเปนลานแขง
รถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซน นํา
ทานเดินทางสู  ตลาดสไปซ  มารเก็ต 
(Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคา
ยอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นช่ือของ
ตุรก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถัว่พิชตาชิโอ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)   นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป 
(Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคย
เปนทีป่ระทับของสุลตานแหงราชวงศ
อ อต โตมั น  ป จจุ บั น พ ระราชวั ง
ทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถาน



                              

  

 

แหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับ
มรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตาน 
ฯลฯ นําทานเขาชม อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิส
ตันบูล สามารถเก็บ น้ําไดมากถึ ง 88 ,000 ลูกบาศก เมตร สรางขึ้น ต้ังแต
คริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มี
เสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสา
เมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (19) 
ที่พัก    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเทา 4 ดาว  
วันที่แปด สุเหราเซนตโซเฟย – สุเหราสีน้ําเงิน - ถายรูปดานนอกพระราชวังโดลบามาเช – 
สนามบิน  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (20) 
 นํ าท าน เข า ชม สุ เห ร าสี น้ํ า

เงิน  (Blue Mosque) สถานที่
ศักด์ิสิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความ
สวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมา
จากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่
ใช ปู ต ลอดแนวฝาผ นั งด าน
ใน  และถกูสรางขึ้นบนพื้นที่  ซึ่ง
เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซน
ไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป การเขาชม
สุเหรา ผูเขาชมจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพ
สถานที่ ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม  นําทานเขาชม 
สุ เห ร า เซ น ต โซ เฟ ย  (Mosque of Hagia Sophia) ห รือ ช่ื อ ใน ป จจุ บั น 
พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสต
ศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือ



                              

  

 

เปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุด
ของสถาปตยกรรมไบแซนทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย จากน้ันนําทาน ถายรูป
ดานหนาพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 
ป ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแกวเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญที่สุด
ในโลก 

 กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (21) 
14.00 น. ไดเวลาอันสมควร  นําทานออกเดินทางสู สนามบินอสิตันบูล  
17.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอรกิช แอรไลน  เที่ยวบินที่ TK58  
วันที่เกา  กรุงเทพฯ  
07.30 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

***************************************** 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการใชบริการ 

 

เที่ยนฟน ตุรกี อูอารยะธรรมแหงอานาโตเลยี 9 วัน 7 คืน – TK 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก
หองละ 2 
– 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 

พักเดี่ยว 

14 – 22 ก.พ. 63  36,990 36,990 35,990 26,990 6,500 
21 – 29 ก.พ. 63 35,990 35,990 34,990 25,990 6,500 

06 – 14 มี.ค. 63  34,990 34,990 33,990 24,990 6,500 

13 – 21 มี.ค. 63 35,990 35,990 34,990 25,990 6,500 

20 – 28 มี.ค. 63 35,990 35,990 34,990 25,990 6,500 
03 – 11 เม.ย. 63  36,990 36,990 35,990 26,990 6,500 



                              

  

 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 
  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดัระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษสีนามบิน 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 7 คืน พกัหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงนิ

พักหองเด่ียว) 
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. ทานละ 1 ใบ 
  คารถรับ – สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
  คามคัคุเทศกผูชํานาญเสนทางดแูลตลอดการเดินทาง 
  คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 
บาท ไมครอบคลมุผูที่มอีายุเกิน 85 ป (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)  

  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการขางตนน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิม่ขึ้น 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย, คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

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

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่เอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 



                              

  

 

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
  คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถรวม 48 USD /ทริป/ทาน (เด็กเก็บเทากับผูใหญ) 
  คาทิปหัวหนาทัวร รวม 27 USD /ทริป/ทาน (เด็กเก็บเทากับผูใหญ) 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 1.กรุณาทาํการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 30 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ

หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสอืเดินทางเพือ่ยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจาํทานละ 
20,000 บาท 2.คาทวัรสวนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บคาทวัรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทาํ
การ มิเชนน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทัง้หมด
หรือบางสวนตามคาใชจายทีเ่กิดขึน้จริง 3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯจะถอื
วาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจาํใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมดัจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน กอนการเดินทาง หกัคามดัจําทวัร 50% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร 5. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมกีารยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามดัจําทัง้หมด 
 
 
 
 
 



                              

  

 

เงื่อนไขการใหบริการ 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทัฯ เทาน้ัน อีกทัง้ขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยติุสิ้นสุดสมบูรณ 2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถอืและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสดุของลกูคาสวนมาก
เปนสําคัญ 3. รายการทวัรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) 4. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปจจบัุน บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกนัภยั
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงนิบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 5. ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ถอืวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 6. ต๋ัวเคร่ืองบินน้ี ตองเดินทางไป-กลับ พรอมคณะทัวรเทาน้ัน ไมสามารถเดินทางกอนและกลับ
หลังได หากทานไมเดินทางกลบัพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถ
นํามาขอคืนเงินได 7. คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษทัฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตอัุนใดที่ทาํใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษทัฯ จะ
ดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับคาบริการ
น้ัน ๆ 



                              

  

 

9. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ กํากับเทาน้ัน 10. โปรแกรมทวัรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจาํนวนผูเดินทางขั้นตํา่ 30 ทานรวมในคณะ
ตามทีก่ําหนดไวเทาน้ัน หากมีจาํนวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาทีก่าํหนดไว บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง ในกรณีที่มผีูเดินทาง 15-19 ทาน ตอง
เพิ่มเงินทานละ 4,000 บาท, กรณีทีม่ีผูเดินทาง 20-24 ทาน ตองเพิม่เงินทานละ 3,000 
บาท และในกรณีทีม่ีผูเดินทาง 25-29 ทาน ตองเพิม่เงินทานละ 2,000 บาท 11. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวตัถปุระสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ 
ที่เขาขายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอันดี บริษทัฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผดิชอบใด ๆ กับการกระทาํดังกลาวทั้งสิ้น 12. หากผูเดินทางถูกเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมอืง 
ดวยเหตผุลใด ๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคืนเงินทัง้หมด 13. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผดิชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้สินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ 
หากเกิดความไมพงึพอใจในสนิคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี ้14. ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจดัเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษทัฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 15. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกบัผูเดินทาง 16.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลกิหรอื
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัต ิรัฐประหาร ที่



                              

  

 

อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 17. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวงั และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกบั สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ 
วัฒนธรรม วถิีและพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 18. ทางบริษทัฯจะไมรับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้น
กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร) 
19. กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทวัร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอนทาํการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษทัฯจะไมรบัผดิชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายใน
โดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถอืวาทานยอมรับในเงือ่นไข
ดังกลาวแลว 20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกบัคณะทวัร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรและ
รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 22. หนังสือเดินทางตองมอีายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได) 23. ระดับของโรงแรม 4 – 5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม
เทยีบเทากับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเปนการจดัอันดับของการ
ทองเที่ยวประเทศตุรก ี

  


