
          

 

รหสัทวัร FIN1903672 
เทีย่วฟน บาหเรน ตรุกี ดินแดนสองทวปี 9 วัน 6 คนื [FT] 
สุเหราสีเขียว  ตลาดผาไหมบูรซา  เมอืงโบราณเอเฟซุส  หองสมดุเซลซุส  บานของพระแมมารี  
โรงงานหนังช้ันนํา  ปามคุคาเล ปราสาทปุยฝ�าย  นครโบราณเฮียราโปลิส  เมืองคัปปาโดเกีย  
โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก  โรงงานเคร่ืองประดบั  หุบเขาอุซิซาร          นครใตดินไคมคัลี  
พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม  พระราชวังทอปกาป 

 
 



          

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บาหเรน  

18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ช้ัน 4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินกัลฟ�แอร เจาหนาที่ทัวรคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

20.50 น. ออกเดินทางสู บาหเรน  โดย สายการบินกัลฟ�แอร เที่ยวบินที่ GF151 (บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 20 นาท ี

วันที่ 2 บาหเรน - อสิตันบลู – เมืองเบอรซา – สุเหราสีเขยีว – ตลาดผาไหมบรูซา - อิส
เมียร  

00.30 น. ถึง สนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม.) หลัง
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานพักผอน
ภายในสนามบิน เพื่อรอตอไฟลทเดินทางไปยังกรุงอิสตันบูล  

01.15 น. ออกเดินทางสู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย สายการบินกัลฟ�แอร เที่ยวบินที่ 
GF045 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
20 นาท ี

05.45 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม.) หลังผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสู 
บูรซา (Bursa) ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมงโดยประมาณ มี
ประชาการอาศัยอยูประมาณ 1.5 ลานคน มีความสาคัญและใหญเปนอันดับที่ 4 ของ
ประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางดานเสนไหมเพื่อสงออกไปตลาดตางๆ ประมาณ 
70 เปอรเซ็นต เพื่อนาไปทอเปนพรมในอดีตเคยเปนศูนยกลางการปกครองของ
อาณาจกัรออตโตมาน ต้ังแตป ค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดยายเมืองหลวงไปต้ัง
ที่เอเดอเน ที่อยูทางดานเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปล  

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



          

 

  นําทานชม สุเหราสีเขียว (Green Bursa Mosque) ภายในจะพบกับผลงานอัน
ละเอียดออน และประณีตของงานกระเบ้ืองประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และ
ซับซอนอยางพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม 
และรูปเรขาคณิต ใหทานไดชมความสวยงามขอ  งตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริยที่เคย
ปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใชเมืองน้ีเปนที่ฝงศพ และนอกจากน้ันยังถูก
ตกแตงใหเปนสวนที่สวยงามรมร่ืนไปดวยตนไมที่เขียวชอุมเปนจํานวนมาก จนไดช่ือ
วาเปนเมืองที่มีสีเขียว (Green Bursa) สุสานสีเขียว (Green Tomb) สุเหราสี
เขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแหง
หน่ึงของเมืองเบอรซา ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ช่ือ 
Haci Ivaz Pasa โดยใชรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเบอรซา อาคารสุเหรามีความ
โดดเดนดวยการใชกระเบ้ืองหินออนสีฟ�าเขียวในการตกแตง ผนังและเพดานดานใน
ก็ถูกตกแตงดวยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ�าเขียวเชนเดียวกัน นอกจากน้ีภายในสุเหราแหง
น้ียังมีที่บรรจุศพของสุลตานเมหเมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แหงน้ีจึงถือไดวา
เปนสถาปตยกรรมทีท่รงคุณคาของประเทศตุรก ีนําทานเดินทางสู ตลาดผาไหมบูร
ซา (Bursa Silk Market) ตลาดผาไหมเมอืงบูรซาที่ต้ังอยูทางภาคตะวันตกเฉียง
ใตของประเทศตุรกี ซึ่งอยูไมจากทะเลมารมามากนัก โดยตลาดแหงน้ีคาขาย
ผลิตภัณฑจากผาไหมเปนหลัก โดยเฉพาะผาคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดี
เปนพิเศษ อันเน่ืองมาจากตุรกีเปนประเทศที่มีผูนับถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึง
ประเทศ ซึ่งนอกจากผาคลุมแลวก็ยังมีเสื้อผาหลากหลายแบบ และดวยสีสันของผา
ไหมที่สดใสน่ีเองที่ทําใหตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดที่สวยงามที่สุด คร้ังหน่ึงสมเด็จ
พระนางเจา ควีนอลิซาเบท แหงอังกฤษเคยมาเยือนที่แหงน้ีดวย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางสู เมืองอิซเมียร (Izmir) ใชเวลาประมาณ 3.5 ช.ม. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  

ที่พัก    โรงแรม BLANCA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 3  เมืองโบราณเอเฟซสุ – โรงงานเครื่องหนัง – บานพระแมมารี – ปามุคคาเล 



          

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานออกเดินทางสู เมืองโบราณ
เอ เฟ ซุ ส  (City of Ephesus) 
ระยะทาง 225 กิโลเมตร  ที่ยิ่งใหญ
และงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหา
นครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดใน
เอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและ
มั่งค่ังที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหิน
ออน ชม หองสมุดเซลซุส (The 
Library of Celsus) หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามี
รูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพี
แหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของ
จําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดง
อยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 
คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลาน
แสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยู
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทกุวันน้ี นํา
ทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยาง
ปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากน้ัน นําทานเย่ียมชมโรงงาน
หนังชั้นนํา (Leather Factory)  ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดับตนๆของโลก อีกทั้งยงั
ผลิตเส้ือหนังสงใหกบัแบรนดดังในอิตาล ีเชน Versace, Prada, Michael kors  
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



          

 

 นําทานออกเดินทางสู ปามุคคาเล (Pamukkale) ระยะทาง 224 กิโลเมตร เมือง
ที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแก
สมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลก
ตา  

คํ่า   รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม  

ที่พัก    โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 4 ปราสาทปุยฝ�าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – คอนยา - จดุพักคาราวาน - คัป
ปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ – ระบาํหนาทอง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเขาชม ปราสาทปุย
ฝ� า ย  (Cotton Castle) 
เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน 
นําทานชมหนาผาที่ขาวกวาง
ใหญดานขางของอางน้ํา เปน
รูปรางคลายหอยแครงและ
น้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดู
เหมือนสรางจากหิมะ เมฆ

หรือปุยฝ�าย น้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ 
อยางมหัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือ
วาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จากน้ันนําทานเขาชม นครโบราณเฮียราโปลิส 
(Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยกอนน้ันเช่ือกันวาเปนนครศักด์ิสิทธิ์ ดวยช่ือ
วาเฮียรา (Hiera) ที่แปลวาศักด์ิสิทธิ์  (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลวานคร 
(City) ซึ่งกอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสที่สองแหงแพอรกามุม นอกจากน้ีทานยังชม
สถานที่สําคัญอ่ืน ๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล (Pamukkale Museum) โรง



          

 

อาบน้ําโรมัน (The Baths) ซากโบสถสมัยไบแซนไทน ฐานวิหารอะพอลโล 
(Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เปนตน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานออกเดินทางสู คอนยา (Konya) ระยะทาง 401 กิโลเมตร ซึง่เคยเปนเมือง
หลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่
สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง
สบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี ระหวางทาง นํา
ทานชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานทีพ่ัก
แรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 245 กิโลเมตร คัปปา
โดเกีย เปนเมืองมรดกโลกอีกแหงหน่ึงในตุรกี ช่ือเมืองมาจากรากศัพยภาษาเปอรเซีย 
วา คัตปาตุกา มีความหมายวาดินแดนที่มีมาแสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นทั้ง
ทะเลดําและทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดทั้งสอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง
ตางๆ ที่งดงาม ต้ังอยูทางตอนกลางของตรุก ีเปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและ
เถาถานจํานวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทับถมเปนแผนดินช้ันใหมขึ้นมาจากน้ัน
กระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟนับแสนนับลานป
จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย 
ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคนใน
พืน้ที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นที่
มหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี  จากน้ัน
ให ท านได แวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให
ทานไดชมการสาธติกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองทีม่ีคุณภาพและช่ือเสยีงโดงดังไป
ทั่วโลก อิสระใหทานไดเลอืกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

คํ่า   รับประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 



          

 

จากน้ันนําทานชม ระบําหนาทอง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดง
ระบําหนาทองในช่ือ Cappadocia Turkish การแสดงระบําที่ที่สืบทอดกันมา
ยาวนานและเกาแกที่สุดของโลกเลยกวาได แรกเร่ิมการระบําหนาทองน้ันเกิดขึ้นใน
อียปิตโบราณและแพรกระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียิปตโบราณผูหญิงมักเตนรํา
เพื่อเฉลิมฉลองชีวิตที่มีแตความสุข  

ที่พัก    โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 5 นครใตดินไคมักลี – หุบเขาอซุิซาร – พิพิธภณัฑกลางแจงเกอเรเม – องัคารา  

*** ทานที่สนใจน่ังบอลลูนสามารถติดตอแจงความประสงคไดที่ไกด อัตราคาบริการไมรวมอยูใน
ราคาทัวร (Optional Tour) *** 

บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย 
โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทองถิ่นมารับ
ไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาเดินทาง
จากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยูบนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมใน
การขึน้บอลลูน ทานละ ประมาณ 250 – 300 เหรยีญดอลลารสหรฐั (USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาลและ
ชวงเวลา 

ขอควรทราบ : 

- กรมธรรมประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทวัร ไมครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน และ
เครื่องรอนทุกประเภท ดังน้ันกิจกรรมขึ้นอยการรับผิดชอบในชีวิตและทรัพยสินของทานเอง 

- ทานที่เมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมงกอนออกเดินทาง และควรแจงให
หัวหนาทัวรทราบต้ังแตกอนวันเดินทางและเขารวมกิจกรรม 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความ
เสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



          

 

นําทานออกเดินทางสู นครใต
ดินไคมัคลี หรือ นครชาดัค 
(Underground City of 
Derinkuyu or 
Kaymakli)ระย ะท าง  3 5 
กิโลเมตร เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป 10 กวาช้ัน 
เพื่อใชเปนที่หลบภัยจาก เพื่อ
ใชเปนที่หลบภัยจากชาวโรมัน 
ที่ตองการทาํลายลางพวกนับถอืศาสนาคริสต นครไคมัคลีมช้ัีนลางทีล่ึกที่สุดลึกถึง 85 
เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอม
อาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหองเปนหองโถงกวางวา
กันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขาอซุิซาร 
(Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขา
ดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อ
เอาไวเปนที่อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ
โดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบาน
พืน้เมืองที่มีผูคนอาศัยอยู  

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นํ า ท า น เดิ น ท า ง สู  เ มื อ ง เก อ เร เม  
(Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในอาณาบริเวณของ
เมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย 
ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเมต้ังอยูในบริเวณที่เปน
ที่ต้ังถิ่นฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่
ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัย



          

 

จากการไลทํารายและสังหารกอนทีค่ริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวา
เปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูใน
บริเวณน้ี เปนเมืองที่มีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลติเคร่ืองเซรามิกลํ้าคา
แหงหน่ึงที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกนําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม 
(Open Air Museum of Goreme) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 เปนศูนยกลางของศาสนา
คริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคดิของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการ
ขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผา
ลัทธิ อ่ืนที่ไม เห็นดวยกับศาสนาคริสต  นําทานชม โบสถเซนตบารบารา (St. 
Barbar Church) โบสถมังกร (Snake Church) และ โบสถแอปเปم�ล (Apple 
Church)  นําทานออกเดินทางสู กรุงอังการา (Ankara) ระยะทาง 296 กิโลเมตร 
กรุงอังคาราถือวาเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul) 
กรุงอังการาเปนศูนยกลางการปกครองของผูนําประเทศคนแรกคือทานประธานาธิบดี 
Mustafa Kemal Atatürk ห รื อ  Atatürk’s headquarters ต้ั งแ ต ป  ค .ศ . 
1920 และไดกอตั้งเปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนับต้ังแตการกอตั้งประเทศใน
ป ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการลมสลายของจักรวรรดิออตโตมัน 
(Ottoman Empire) ต้ังแตน้ันเปนตนมากรุงอังการาก็กลายเปนศูนยกลางการ
พาณิชย การศึกษา และอุตสาหกรรมที่สําคัญของตุรกี 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก    โรงแรม KAHYA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

วันที่ 6 กรุงองัคารา - อิสตันบูล - ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาป  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานออกเดินทางสู อิสตันบูล (Istanbul) ระยะทาง 448 กิโลเมตร เปนเมืองที่
มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล ซึ่งในปจจุบันอยูใน



          

 

ประเทศตุรกีคะ อิสตันบูล ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปน
เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace 
ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันนําทาน ลองเรือชมชอง
แคบบอสฟอรัส  (Bosphorus 
Cruise) ซึ่งเปนชองแคบที่ เช่ือม
ทะเลดํา (The Black Sea) เข า
กั บ ท ะ เล ม า ร ม า ร า  (Sea of 
Marmara) ค ว า ม ย า ว ทั้ ง สิ้ น  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวาง
ต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของ
ทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุด
ยทุธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเป  นพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือน
สไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งสิ้น นําทานเขา
ชม พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับของ
สุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทอง
ประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของ
สุลตาน ฯลฯ   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 7   ฮิปโปโดรม – สุเหราสีน้ําเงิน - สุเหราเซนตโซเฟย – อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน 
– ตลาดสไปซ มารเก็ต – ถายรปูดานหนาพระราชวงัโดลมาบาเช 



          

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือ
เรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปน
ลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสีน้ํา
เงิน  (Blue Mosque) สถานที่ ศักด์ิสิทธิ์  ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหง
หน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ือง
เคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนว
ฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้น
บนพื้ นที่   ซึ่ ง เค ย เป น วั งขอ ง
จกัรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตาน
อาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช
เวลาสรางทั้งหมด 7 ป การเขา
ชมสุเหรา ผู เขาชมจะตองถอด
รองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียง
ดัง และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม นําทานเขาชม สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of 
Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya 
Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูก
เปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิง่ใหญที่สุดแหงหน่ึง 
และ ถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาด
มหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



          

 

 นําทานเขาชม อางเก็บน้ําใตดิน
เย เร บ า ตั น  (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ํา
ที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บ
น้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้น
ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 
140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีก

ตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา 
อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ จากน้ันให
ทานไดแวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค จากน้ันนําทาน ถายรูป
ดานหนาพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 
ป ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแกวเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญที่สุด
ในโลก 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 ไดเวลาอันสมควร  นําทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล 

วันที่ 8 อิสตันบูล – บาหเรน – มัสยิดเอลฟาเตห – ป�อมปราการบาหเรน – ประตูสู
บาหเรน - ตลาดพ้ืนเมืองมานามา 

00.35 น. ออกเดินทางสู บาหเรน  โดย สายการบินกัลฟ�แอร เที่ยวบินที่ GF046 (บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 45 นาท ี

10.40 น. ถึง สนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม.) หลัง
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเขา
ชม มัสยิดเอลฟาเตห (Al 
Fateh Grand Mosque) 
หน่ึงในมัสยิดที่ขึ้น ช่ือวามี
ขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ



          

 

ตนๆ ของโลก ที่ถูกต้ังช่ือตามกษัตริยผูสรางเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เปน
สถาปตยกรรมที่ถกูสรางขึ้นในป 1987 และ  เปนมัสยิดที่ถูกตกแตงดวยวสัดุช้ันเลศิ
ที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเชน ลูกแกวตกแตงบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจาก
ออสเตรีย หรือแมแตประตูไมสุดอลังการที่ทําจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเปนมัสยิดที่
เปนจดุศูนยรวมดวงใจของชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยิดแหงน้ียังถูกประกาศ
ใหเปนหอสมุดแหงชาตอีิกดวย *** หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาวทางมัสยิดมี
กิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวยเหตุผลใดก็
ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเขาชม และทางคณะทวัรจะใหทานไดฟงบรรยาย
และการถายรูปจากภายนอกมัสยิดเทาน้ัน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันเราจะนํา  ทานไปสัมผัสเร่ืองราวประวัติศาสตร 5,000 ป ที่ ป�อมปราการ
บาหเรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจักกันอีกช่ือวา ‘Bahrain Fort’ แหลง
อารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดวามันถูกสรางขึ้นมาต้ังแตชวง 2,300 ป กอ
นคริสตศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเปนทั้งที่พํานักของกษัตริย ป�อมปราการสําหรับ
ป�องกันเมืองจากขาศึก และยังเปนสถานที่ๆ ชาวสุเมเร่ียนเช่ือวาเปนจุดนัดพบเพื่อ
เขาถึงพระเจา และที่ป�อมปราการแหงน้ีทานจะไดเห็นความนามหัศจรรยใจของภูมิ
ปญญาในการกอสรางป�อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกรงมานานนับพัน
ปที่แมแตนักโบราณคดีก็ยังหาคําตอบที่แนชัดไมได อีกทั้งยังเปนหน่ึงในสถานที่ที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในป 
ค.ศ.2000 จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) 
ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐบาหเรนเพื่อเปน
ทางเขาไปสูตลาดมานามาซึ่งเปนยานธุรกิจที่สําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น 
สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ ค.ศ. 1945 และไดรับการตกแตงเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1986 
เพื่อปรับเปลีย่นใหมีรูปรางเปนสถาปตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากน้ันเราจะพาทาน
ไปเปดประตูสูวัฒนธรรมวิถีชีวิตการเปนอยูของชาวบาหเรนที่ ตลาดพ้ืนเมือง
มานามา (Manama Souq) ตลาดขนาดใหญใจกลางเมืองที่มีความสําคัญตอวิถี
ชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่น่ีทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนทองถิ่นอยางเปนกันเอง 



          

 

พรอมช็อปปم�งของฝากอันเปนเอกลักษณจากประเทศบาหเรน และลิ้มรสอาหาร
พื้นเมืองขนานแทที่หาชิมที่ไหนไมไดในโลกน้ี นอกจากที่น่ีเทาน้ัน!!  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู สนามบินบาหเรน  

19.20 น. ถึง สนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน นําทานเปล่ียนเที่ยวบินเพื่อเดินทางตอ 

22.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินกัลฟ�แอร เที่ยวบินที่ GF152 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาท ี

วันที่ 9  กรุงเทพฯ 

08.45 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขการใชบริการ 

เที่ยวฟน บาหเรน ตุรก ีดินแดนสองทวีป  9 วัน 6 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง

ละ 2 – 3 
ทาน 

เด็กอายุไมเกิน12
ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน12
ปไมเสริมเตียง 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน พักเดี่ยว 

วันที่ 02 – 10 ก.พ.63  31,990.- 31,990.- 30,990.- 18,990.- 6,900.- 

วันที่ 09 – 17 ก.พ. 63  30,990.- 30,990.- 29,990.- 18,990.- 6,900.- 

วันที่ 16 – 24 ก.พ. 63 30,990.- 30,990.- 29,990.- 18,990.- 6,900.- 

วนัที่ 08 – 16 มี.ค. 63  32,990.- 32,990.- 31,990.- 18,990.- 6,900.- 

วนัที่ 15 – 23 มี.ค. 63 33,990.- 33,990.- 32,990.- 23,990.- 6,900.- 



          

 

 

 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 

  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดัระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษสีนามบิน 

  ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พกัหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงนิ
พักหองเด่ียว) 

  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�าทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก.  

  คารถรับ – สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

  คามคัคุเทศกผูชํานาญเสนทางดแูลตลอดการเดินทาง 
  คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

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

  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการขางตนน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษสีนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิม่ขึ้น 

  คาทาํหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติคาทาํใบอนุญาต
กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทางใน
การจดัทาํเอง) 



          

 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองดืม่และคาอาหารที่สั่งเพิม่เอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมอืงไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากทีท่างสายการบินกาํหนดไว 23 กก. 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถและหวัหนาทัวรรวม 80 USD /ทริป/ทาน (เด็กเก็บเทากบั
ผูใหญ) 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 

1. กรุณาทาํการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 30 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสอืเดินทางเพือ่ยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
20,000 บาท 

2. คาทวัรสวนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บคาทวัรทัง้หมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทํา
การ มิเชนน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทัง้หมด
หรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึน้จริง 

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอื
วาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจาํใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ 



          

 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมดัจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน กอนการเดินทาง หกัคามดัจําทวัร 50% 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 

4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร 

5. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมกีารยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามดัจําทัง้หมด 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษทัฯ เทาน้ัน อีกทัง้ขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยติุสิ้นสุดสมบูรณ 

2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถอืและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสดุของลกูคาสวนมาก
เปนสําคัญ 

3. รายการทวัรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) 

4. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปจจบัุน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกนัภยั
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันทีค่ณะจะเดินทาง 

5. ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ถอืวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 



          

 

6. ต๋ัวเคร่ืองบินน้ี ตองเดินทางไป-กลับ พรอมคณะทัวรเทาน้ัน ไมสามารถเดินทางกอนและกลับ
หลังได หากทานไมเดินทางกลบัพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถ
นํามาขอคืนเงินได 

7. คาบริการทีท่านชําระกับทางบริษทัฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตอัุนใดที่ทาํใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลกิ ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษทัฯ จะ
ดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับคาบริการ
น้ัน ๆ 

9. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ กํากับเทาน้ัน 

10. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจาํนวนผูเดินทางขัน้ต่ํา 30 ทานรวมในคณะ
ตามทีก่ําหนดไวเทาน้ัน หากมีจาํนวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาทีก่าํหนดไว บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผีูเดินทาง 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
สนิคาหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ 
ที่เขาขายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผดิชอบใด ๆ กับการกระทาํดังกลาวทั้งสิ้น 

12. หากผูเดินทางถกูเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมอืง 
ดวยเหตผุลใด ๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคืนเงินทัง้หมด 



          

 

13. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผดิชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซือ้สินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ 
หากเกิดความไมพงึพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 

14. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสนิสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษทัฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 

15. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกบัผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคาเสยีหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลกิหรอื
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัติ รัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอบัุติเหตุตาง ๆ 

17. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวงั และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกบั สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ 
วัฒนธรรม วถิีและพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร) 

19. กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอนทาํการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษทัฯจะไมรับผดิชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายใน
โดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถอืวาทานยอมรับในเงือ่นไข
ดังกลาวแลว 



          

 

20. กรณีใชหนังสอืเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทวัร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรและ
รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได) 

23. ระดับของโรงแรม 4 – 5 ดาว ทีร่ะบุไวในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม
เทยีบเทากับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเปนการจดัอันดับของการ
ทองเที่ยวประเทศตุรก ี

 

 


