
 

 
 

รหัสทัวร FIN1903671 
ทัวร เที่ยวฟนตุรกี มรดกโลก 2 คาบสมุทร 8 วัน 6 คืน [FT] 
เมืองชานักกาเล  เมืองโบราณเอฟฟซุส  บานพระแมมารี  หองสมุดของเซลซุส  วิหารแหงจักรพรรดิ
เฮเดรียน ศูนยผลิตเคร่ืองหนัง เมืองปามุกคาเล  ปราสาทปุยฝ�าย  นครโบราณเฮียราโปลิส  เมืองคัป
ปาโดเกีย  นครใตดินไคมัคลีหรือนครชาดัค  พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม  โบสถเซนตบารบารา  
โบสถมังกร  โบสถแอปเปم�ล หุบเขาอุซิซาร  โรงงานเคร่ืองประดับ  สุสานอตาเติรก 

 

 

 



 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โดฮา - อิสตันบูล  

06.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 
ประตู 7-8 เคานเตอร Q เคานเตอรเช็คอินสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร 

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

09.25 น.  บินลัดฟ�าสู  กรุงโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที ่ยวบินท่ี QR831 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาท ี

13.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการตา (เวลาทองถ่ินชากวาไทย 
4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 
จากน้ันนําทานพักผอนภายในสนามบิน เพื่อรอตอเคร่ือง  

14.35 น. บินลัดฟ�าสู  เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
เท่ียวบินท่ี QR241 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3 ช่ัวโมง 20 นาที 

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

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 



 

 
 

 วันที่สอง  อิสตันบูล - ชานักคาเล - เมืองโบราณเอฟฟซุส - บานพระแมมารี – หอสมุดเซล
ซุส – วิหารจักรพรรดิเฮเดรียน - ปามุกคาเล   

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร  

นําทานออกเดินทางจากเมืองอิสตันบุลสู เมืองชานักกาเล (Canakkale) ดวย
ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 4.20 ช่ัวโมง โดยประมาณ) ระหวางทางทาน
จะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนที ่สวยงามของขุนเขาสลับกับวิวชายทะเล นําทานออก
เดินทางสู เมืองเอเฟซุส (Ephesus) เขา
ชม  เม ื องโบราณเอฟฟ  ซ ุ ส  (City of 
Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษา
ไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาว
Lonia จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสราง
เมืองซึ ่งร ุ งเรืองขึ ้นในศตวรรษท่ี 6 กอน
คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดย
พวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ได
สถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน เขาชม บานพระแม
มารี (House of Virgin Mary) เชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและ
สิ้นพระชนมในบางหลังน้ี ถูกคนพบโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยาย
สถานท่ีไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับ
การบูรณะเปนบานอิฐช้ันเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมารี ซึ่งพระสันตปาปา โป�ป 
เบเนดิกสท่ี 6 ไดเคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดานนอกของบานมีกอกน้ําสามกอก ท่ีเชื่อวา
เปนกอกน้ําท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิในเร่ือง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ํา
เปน กําแพงอธิษฐาน เช่ือวาหากตองการใหส่ิงท่ีปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผา
ฝ�ายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน ชมอาคารที่เปนสัญลักษณของ นครเอฟฟซุส ไดแก 



 

 
 

หองสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) และอาคารสําคัญอีกแหงคือ วิหารแหง
จักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน 
ความโดเดนของวิหารแหงน้ีคืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก จากน้ันปดทายกันท่ีส่ิงกอสราง
ที่มีขนาดใหญท่ีสุดในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสรางโดยสกัดเขา
ไปในไหลเขาใหเปนที่นั่งเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผู ชมไดกวา 30,000 คน 
สรางในสมัยกรีกโบราณ แตชาวโรมันมาปรับปรุงใหย่ิงใหญมากขึ้น ซึ่งยังคงใชงานได
จนถึงปจจุบันน้ี จากนั้นนําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)  
ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดเปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนัง
คุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี 
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 

วันที่สาม  ปามุกคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – คัปปาโดเกีย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton 
Castle) เมืองแหงนํ้าพุเกลือแรรอน นํา
ทานชมหนาผาที ่ขาวกวางใหญดานขาง
ของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและ
นํ้าตกแชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสราง
จากหิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย นํ้าแรที่ไหลลง

มาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย นํ ้าแรนี ้มี
อุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะ
เช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน
ปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จากน้ันนํา
ทานเขาชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยกอนน้ัน
เช่ือกันวาเปนนครศักด์ิสิทธ์ิ ดวยช่ือวาเฮียรา (Hiera) ท่ีแปลวาศักด์ิสิทธ์ิ (Holy) และโป
ลิส (Polis) ที่แปลวานคร (City) ซึ่งกอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่สองแหงแพอรกามุม 
นอกจากนี้ทานยังชมสถานที่สําคัญอื่น ๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล (Pamukkale 
Museum) โรงอาบน้ําโรมัน (The Baths) ซากโบสถสมัยไบแซนไทน ฐานวิหารอะพอล
โล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เปนตน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปา
โดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 
615 กิโลเมตร คัปปาโดเกีย เปนเมือง
มรดกโลกอีกแหงหนึ่งในตุรกี ชื่อเมือง
มาจากรากศัพยภาษาเปอรเซีย วา คัต
ปาตุกา มีความหมายวาดินแดนท่ีมีมา
แสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นท้ัง
ทะเลดําและทะเลเมดิเตอรเรเนียนได
ท้ังสอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนท่ีมี
ภูมิประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง
ตางๆ ที่งดงาม ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลานปท่ีแลว เถาลาวาท่ีพนออกมาและเถา
ถานจํานวนมหาศาลกระจายท่ัวบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินช้ันใหมข้ึนมาจากน้ันกระแส 
นํ้า ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟนับแสนนับลานปจนเกิดเปน
ภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย ปลอง กระโจม 
โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นท่ีเรียกขานกันวา 
“ปลองไฟนางฟ�า” ในปค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นท่ีมหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี   

 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม ระบําหนาทอง (Belly dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดงระบํา
หนาทองในชื่อ Cappadocia Turkish การแสดงระบําที่ที่สืบทอดกันมายาวนานและ
เกาแกที่สุดของโลกเลยกวาได แรกเร่ิมการระบําหนาทองน้ันเกิดขึ้นในอียิปตโบราณและ



 

 
 

แพรกระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียิปตโบราณผูหญิงมักเตนรําเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตท่ี
มีแตความสุข  

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก MUSTAFA HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 

วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเกีย – นครใตดินชาดัค – เกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – 
หุบเขาอุซิซาร –โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก & เคร่ืองประดับ  - เมืองอังการา 

*** ทานท่ีสนใจน่ังบอลลูนสามารถติดตอแจงความประสงคไดท่ีไกด อัตราคาบริการไมรวมอยูในราคา
ทัวร (Optional Tour) *** 

บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทองถิ่นมารับไปข้ึน
บอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรม
ไปข้ึนบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูน 
ทานละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ข้ึนอยูกับฤดูกาลและชวงเวลา 

ขอควรทราบ : 

- กรมธรรมประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน และเคร่ือง
รอนทุกประเภท ดังน้ันกิจกรรมข้ึนอยการรับผิดชอบในชีวิตและทรัพยสินของทานเอง 

- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออกเดินทาง และควรแจงใหหัวหนา
ทัวรทราบต้ังแตกอนวันเดินทางและเขารวมกิจกรรม 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความ
เสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 



 

 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม นครใตดินไคมัคลีหรือนครชาดัค 
( Underground City of Derinkuyu or 
Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 
10 กวาช้ัน เพื่อใชเปนท่ีหลบภัยจาก เพื่อใชเปนท่ี
หลบภัยจากชาวโรมัน ที่ตองการทําลายลางพวก
นับถือศาสนาคริสต นครไคมัคลีมีช้ันลางท่ีลึกท่ีสุด
ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงนี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองนํ ้า 
หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหองเปนหองโถง
กวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เปนเมืองท่ีต้ังอยูในอาณาบริเวณของเมือง
คัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเมต้ังอยูในบริเวณท่ี
เปนที่ต้ังถ่ินฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการ
เปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับ
การประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที ่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวน
มากมายที่ตั้งอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มีชื ่อเสียงในดานการทอพรม และ การผลิต
เครื่องเซรามิกลํ ้าคาแหงหนึ่งที ่มีชื ่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกนําทานเขาชม พิพิธภัณฑ



 

 
 

กลางแจงเกอเรเม (Open Air 
Museum of Goreme) ไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 เปน
ศูนย กลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ.9 ซึ ่งเปนความคิด
ของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพร
ศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวน

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 

วันที่หา  อังการา  ผานชมและถายรูปดานนอก Kocatepe Mosque -  ป�อมปราการอังคา
รา – สุสานอตาเติรก - อิสตันบูล 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ผานชมและถายรูปดานนอก Kocatepe Mosque เปนสุเหราท่ีใหญท่ีสุดใน
กรุงอังการา ภายในจุคนไดถึง 24,000 คน สรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1967-1987 เปน
แลนดมารคท่ีสําคัญท่ีสามารถมองเห็นไดในทุกทิศทางในกรุงอังการา สถาปตยกรรมเปน
แบบ Neo-classical Ottoman หลังคาเปนรูปโดมมีความสูง 48.5 เมตร เสนผาน
ศูนยกลาง 25.5 เมตร มีหอ Minaret จํานวน 4 หอ ต้ังอยูทั้ง 4 มุมของสุเหรา ความ
สูงของหอ Minaret แตละอันมีความ
สูงถึง 88 เมตร นําทานเดินทางสู  
ส ุ ส า น อ ต า เ ติ ร  ก  ( Ataturk 
Mausoleum) เปนอนุสรณ สถาน
และส ุ สานของ  Mustafa Kemal 
Ataturk ซึ่งเปนผูนําในสงครามการ
ก อ บ ก ู  อิ ส ร ภ า พ ข อ ง ต ุ ร ก ี ห ลั ง
ส ง คร าม โ ล ก ค รั ้ ง ท่ี  1 ผ ู  ก  อ ต้ั ง



 

 
 

สาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เปนสุสานของ Ismet Innonu 
ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกี สุสานแหงนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางข้ึน
ระหวางป ค.ศ. 1944-1953 มีความสําคัญกับประเทศเปนอยางมาก โดยถูกบันทึกลง
ธนบัตรลีราตุรกี ที่พิมพระหวางป 1966-1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตา
เติรกแหงน้ีเปนสัญลักษณในธนบัตรอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม ป�อมปราการ
อังคารา ป�อมปราการเกาแกสมัยไบแซนไนท ในสมัยของจักรพรรดิไมเคิลที่ 2 ในชวง
ราว คริสตศตวรรษที่ 7 ตัวป�อมปราการต้ังอยูบริเวณยอดเขาทําใหสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนของอังคาราไดแบบ 360 องศา นอกเหนือจากเปนจุดชมวิวแลว ภายในป�อม
ปราการยังมีส่ิงปลูกสรางในอดีตอีกมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (Istanbul) (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5.20 ช่ัวโมง) 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 

วันที่หก อิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม - สุเหราสีน้ําเงิน - สุเหรา
เซนตโซเฟย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 
 

 จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus) จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรป
และเอเชีย ซึ่งทําใหประเทศตุรกีไดรับสมญา
นามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอส
ฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญเนื ่องจาก
เปน เสนทางเดินเรือที่เชื ่อมทะเลดําเขากับ

ทะเลมารมารา เราจะไดเห็นป�อมปนที่ตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบ ไดแก Rumeli 
Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส 
เชื ่อมใหรถยนต สามารถวิ่งขามฝم�งยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มี
ความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และได กลายเปนสะพานแขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของ
โลกในสมัยน้ัน (ปจจุบันตกไปอยูอันดับท่ี 21) ขณะที่ลองเรือใหทานไดชมทิวทัศนท้ัง
สองขางท่ีสวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัส ยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิง
ในการป�องกันประเทศ นําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื ้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปน
ประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด ทั้งยังผลิตเสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน 
Versace, Prada, Michael kors  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น ํ าท  านเข  าชม ฮิปโปโดรม 
(Hippodrome)  สิ ่ งก  อสร  าง
จากสมัยกรีกซึ่งใชเปนสนามแขง
ม า และการแขง ขันขับรถศึก 
(Chariot Racing) มีเสาโอเบ
ลิสคซึ่งเหลือแคสวนปลายที ่ยาว 
20 เมตร แตกระน้ันก็ยังสวยงาม
นาดูมาก เพราะทั ้งเสาม ีงาน



 

 
 

แกะสลักอันมีความหมายและมีคายิ ่ง นําทานเข าชม สุเหราสีนํ ้าเงิน (Blue 
Mosque) หรือ ชื ่อเดิมคือ สุ เหราสุลตานหอาร เหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed 
Mosque) ท่ีมาของช่ือสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะเขาใชกระเบ้ืองสีน้ําเงินในการตกแตง
ภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนช่ัน ทิวลิป เอกลักษณเดน
อีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตองทําพิธีละหมาด 
Minaret 6 หอ เทากับสุเหราท่ีนครเมกกะ สุเหราน้ีสรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 
ปกอนสุลตานอาหเหม็ดส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) ภายในมีที่ใหสุลตาน
และนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนาม
ดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีส่ิงกอสรางท่ี
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ท่ีพัก
กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอด
รองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี ถายรูปได หามสงเสียงดัง 
และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม จากน้ันนําทานชม 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนต
ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแหงนี้เปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางามคํ้าท่ี
สลักอยางวิจิตร และประดับไวงดงาม 108 ตน 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ด  พระราชวังท็อปกาป - อุโมงคเก็บน้ําเยราบาตัน – พระราชวังโดลบามาเช – ราน
ขนมเตอรกิส -Taksim Square - สนามบิน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 
 

 นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป 
(Topkapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคยเปน
ที่ประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโต
มัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลาย
เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที ่ใชเก็บ
มหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 
กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลาย

ครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตาน ฯลฯ นําทานเขาชม อุโมงค
เก็บน้ําเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) สรางข้ึนในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในป 
ค.ศ. 532 เพื่อเปนที่เก็บนํ้าสําหรับใชในพระราชวัง สํารองไวใชยามที่กรุงอิสตันบูลถูก
ขาศึกปดลอมเมือง มีความกวาง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคํ้าหลังคา 336 ตน 
นําทุกทานชม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตาน
อับดุลเมจิต ในป ค.ศ. 1843-1856 ยุค
ปลายอาณาจักรออตโตมัน เปนพระราชวัง
ที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุด
ทั ้ งทาง วัฒนธรรมและทาง วัตถ ุ ของ
จักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งส้ิน 
12 ป เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม 
และไมคํานึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ท้ังส้ิน ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอม
พระราชวังซึ ่งอยู  เหนืออาวเล็ก ๆ ท่ี ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายใน



 

 
 

ประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกว
เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน  

 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล นําทานเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู
ประเทศไทยโดยแวะเปล่ียนเท่ียวบินท่ีโดฮา  

20.15 น.  บินลัดฟ�าสู  กรุงโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที ่ยวบินท่ี QR242 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาท ี

วันที่แปด  โดฮา – กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)   

00.20 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการตา จากนั้นนําทานพักผอน
ภายในสนามบินเพ่ือรอตอเคร่ือง  

02.00 น.  บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน 
QATAR AIRWAYS เที่ยวบินท่ี QR834 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที 

12.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 

 

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

 

 

 



 

 
 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขการใชบริการ 
เท่ียวฟน ตุรกี มรดกโลก 2 คาบสมุทร 8 วัน 6 คืน - QR 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 – 3ทาน 

เด็กอายุไมเกิน12ป 

เสริมเตียง 
เด็กอายุไมเกิน 12 
ป ไมเสริมเตียง 

ไมรวมตั๋ว 

เคร่ืองบิน 
พักเดี่ยว 

17 – 24 ม.ค. 63  36,990 36,990 35,990 26,990 6,900 

24 – 31 ม.ค. 63 36,990 36,990 35,990 26,990 6,900 

 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 

  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน 

  ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 6 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 42 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 
กับการกระทําดังกลาวท้ังส้ิน 

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 

 

 


