
 

 

รหสัทวัร FIN1903673 
เที่ยวฟน บาหเรน ตรุกี ทองแดนออตโตมัน  8วัน 6 คืน [FT] 
มัสยิดเอลฟาเตห ประตูสูบาหเรน ตลาดพื้นเมอืงมานามา เมอืงโบราณเอเฟซุส หองสมุดเซลซุส  
บานของพระแมมารี  โรงงานหนังช้ันนํา  ปามคุคาเล  ปราสาทปุยฝ�าย  นครโบราณเฮียราโปลิส  
คอนยา โรงงานทอพรม โรงงานเคร่ืองประดับนครใตดินไคมคัลี  นครชาดัค  หบุเขาอุซิซาร 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บาหเรน - มัสยิดเอลฟาเตห – ประตูสูบาหเรน - ตลาดพ้ืนเมือง
มานามา 

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ช้ัน 4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินกลัฟ�แอร เจาหนาที่ทวัรคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

11.50 น. ออกเดินทางสู บาหเรน  โดย สายการบินกลัฟ�แอร เทีย่วบินที่ GF153 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 20 นาท ี

14.35 น. ถึง สนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม.) หลัง
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืงและรับสัมภาระเรียบรอยแลว หลงัผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมืองและรับสมัภาระเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเขาชม มัสยิด
เอลฟาเตห (Al Fateh Grand Mosque) หน่ึงในมัสยิดทีข่ึ้นช่ือวามีขนาดใหญ
ที่สุดเปนอันดับตนๆ ของโลก ที่ถกูต้ังช่ือตามกษัตริยผูสรางเมือง ‘Ahmed Al 
Fateh’ เปนสถาปตยกรรมทีถู่กสรางขึ้นในป 1987 และ  เปนมัสยดิทีถู่กตกแตง
ดวยวัสดุช้ันเลิศที่รวบรวมมาจากทัว่โลก อาทิเชน ลกูแกวตกแตงบนพืน้จากอิตาล ี
โคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแตประตูไมสดุอลังการที่ทาํจากอินเดีย ซึง่นอกจากจะ
เปนมัสยิดที่เปนจดุศูนยรวมดวงใจของชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยดิแหงน้ียงั
ถูกประกาศใหเปนหอสมดุแหงชาตอีิกดวย *** หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาว
ทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรอืมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวย
เหตุผลใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเขาชม และทางคณะทัวรจะใหทานได
ฟงบรรยายและการถายรปูจากภายนอกมัสยิดเทาน้ัน จากน้ันนําทานเดินทางเขา
ชม ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles 
Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐบาหเรนเพือ่เปนทางเขาไปสูตลาดมานามาซึง่
เปนยานธุรกิจทีส่ําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ ค.ศ. 
1945 และไดรบัการตกแตงเพิม่เติมในป ค.ศ. 1986 เพือ่ปรับเปลีย่นใหมีรูปราง
เปนสถาปตยกรรมอิสลามมากขึน้ จากน้ันเราจะพาทานไปเปดประตูสูวัฒนธรรมวิถี
ชีวติการเปนอยูของชาวบาหเรนที่ ตลาดพ้ืนเมืองมานามา (Manama Souq) 
ตลาดขนาดใหญใจกลางเมืองทีม่คีวามสําคัญตอวิถชีีวติของชาวเมอืง ซึง่ที่น่ีทานจะ



 

 

ไดสัมผัสกับวถิีชีวิตของคนทองถิ่นอยางเปนกนัเอง พรอมช็อปปم�งของฝากอันเปน
เอกลักษณจากประเทศบาหเรน และลิม้รสอาหารพื้นเมืองขนานแทที่หาชิมที่ไหน
ไมไดในโลกน้ี นอกจากที่น่ีเทาน้ัน!!  

เย็น  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 ที่พัก    โรงแรม GOLDEN TULIP HOTEL หรอืเทียบเทา 4 ดาว 

 

วันที่ 2 บาหเรน - อสิตันบลู – อสิเมียร  

 นําทานเดินทางสูสนามบินบาหเรน 

10.10 น. ออกเดินทางสู เมืองอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดย สายการบินกัลฟ�แอร เที่ยวบินที่ 
GF043 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
20 นาท ี

14.35 น. ถึง สนามบินอสิตันบลู ประเทศตรุกี (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม.) หลังผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสมัภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู 
เมืองอิซเมียร (Izmir) ใชเวลาประมาณ 3.5 ช.ม. 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  

ที่พัก    โรงแรม BLANCA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

 

 

 

วันที่ 3  เมืองโบราณเอเฟซสุ – โรงงานเครื่องหนัง – บานพระแมมารี – ปามุคคาเล 



 

 

เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานออกเดินทางสู เมืองโบราณเอเฟซสุ (City of ) ระยะทาง  

 

 

 

 

 

                225 กิโลเมตร  ที่ยิง่ใหญและงดงามจนกระทัง่จารึกวา “มหานครแหงแรกและ
ยิ่งใหญที่สดุในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมัง่ค่ังที่สดุ ถนนทุกสายปูดวยหิน
ออน ชม หองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมดุแหงน้ีมีทางเขา 
3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหง
ปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพแีหงความเฉลยีวฉลาด และเทพีแหงความรู รูป
แกะสลักเทพทีั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได
นํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูทีพ่พิิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอ
เฟซุส ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับ
สามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับ
ขึ้นไป ปจจุบันยงัสามารถใชงานไดดีอยูและมกีารจัดการแสดงแสงสเีสียงบางเปน
คร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลอืรองรอยของ
หองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถงึทกุวันน้ี นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House 
of Virgin Mary) ซึง่เช่ือกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนม
ในบานหลงัน้ี ถูกคนพบอยางปาฏหิาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แค
เทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจาก
น้ัน นําทานเย่ียมชมโรงงานหนังช้ันนํา (Leather Factory)  ซึ่งตุรกีเปนประเทศ
ที่ผลิตหนังที่มคุีณภาพที่สุดเปนประเทศที่มฐีานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสงูที่สดุ



 

 

อันดับตนๆของโลก อีกทัง้ยงัผลติเสือ้หนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน 
Versace, Prada, Michael kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทานออกเดินทางสู ปามุคคาเล (Pamukkale) ระยะทาง 224 กิโลเมตร เมือง
ที่มีน้ําพุเกลอืแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหกัพงัของเมืองเกาแก
สมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลก
ตา  

คํ่า   รบัประทานอาหาร 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 ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) เมอืงแหงน้ําพุเกลอืแรรอน นํา
ทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและ
น้ําตกแชแขง็ ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหมิะ เมฆหรือปุยฝ�าย น้ําแรที่ไหลลงมาแต
ละช้ันจะแขง็เปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหศัจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือ
วามคุีณสมบัติในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดิน
ปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได  



 

 

จากน้ันนําทานเขาชม นครโบราณเฮียราโปลสิ (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสใน
สมัยกอนน้ันเช่ือกันวาเปนนครศักดิ์สิทธิ์ ดวยช่ือวาเฮียรา (Hiera) ที่แปลวาศักดิ์สทิธิ์ 
(Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลวานคร (City) ซึ่งกอต้ังโดยกษตัริยยูเมเนสที่สอง
แหงแพอรกามมุ นอกจากน้ีทานยงัชมสถานทีส่ําคัญอ่ืน ๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามคุคา
เล (Pamukkale Museum) โรงอาบน้ําโรมนั (The Baths) ซากโบสถสมัยไบแซน
ไทน ฐานวหิารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The 
Theatre) เปนตน 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําทานออกเดินทางสู คอนยา (Konya) ระยะทาง 401 กิโลเมตร ซึง่เคยเปนเมอืง
หลวงของอาณาจกัรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเปนศูนยกลางที่
สําคัญของภมูิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทศันียภาพสองขางทาง
สบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี ระหวางทาง นํา
ทานชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานที่พกั
แรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเตริกสมัยออตโตมัน จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 245 กิโลเมตร คัปปา
โดเกีย เปนเมอืงมรดกโลกอีกแหงหน่ึงในตุรกี ช่ือเมืองมาจากรากศพัยภาษาเปอรเซีย 
วา คัตปาตุกา มคีวามหมายวาดินแดนที่มมีาแสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นทัง้
ทะเลดําและทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดทัง้สอง เมืองคปัปาโดเกีย ดินแดนทีม่ีภมูิ
ประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปนหบุเขา รองลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง
ตางๆ ที่งดงาม ต้ังอยูทางตอนกลางของตุรกี เปนพื้นทีเ่กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาทีพ่นออกมาและ



 

 

เถาถานจํานวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเปนแผนดินช้ันใหมขึ้นมาจากน้ัน
กระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหมิะกดัเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟนับแสนนับลานป
จนเกิดเปนภมูิประเทศประหลาดแปลกตานาพศิวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย 
ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคนใน
พื้นที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ในป ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดประกาศใหพื้นที่
มหศัจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหงแรกของตรุก ี จากน้ัน
ใหทานไดแวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให
ทานไดชมการสาธติกรรมวิธกีารผลิตสินคาพื้นเมืองทีม่ีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไป
ทั่วโลก อิสระใหทานไดเลอืกซือ้สินคาไดตามอัธยาศัย 

คํ่า   รบัประทานอาหาร ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม ระบําหนาทอง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดง
ระบําหนาทองในช่ือ Cappadocia Turkish การแสดงระบําที่ที่สืบทอดกันมา
ยาวนานและเกาแกที่สดุของโลกเลยกวาได แรกเร่ิมการระบําหนาทองน้ันเกิดขึ้นใน
อียปิตโบราณและแพรกระจายไปยงัตะวันออกกลาง ในอียิปตโบราณผูหญงิมักเตนรํา
เพื่อเฉลมิฉลองชีวติทีม่ีแตความสขุ  

ที่พัก    โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 5 นครใตดินไคมักลี – หุบเขาอซุิซาร – พิพิธภณัฑกลางแจงเกอเรเม – องัคารา  

*** ทานท่ีสนใจน่ังบอลลูนสามารถติดตอแจงความประสงคไดที่ไกด อัตราคาบริการไม
รวมอยูในราคาทวัร (Optional Tour) *** 

บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จาํเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 
น. โดยมรีถทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ในอีกมุม
หน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยู
บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพิม่เติมในการขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 250 – 
300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ขึ้นอยูกับฤดูกาลและชวงเวลา 

ขอควรทราบ : 

- กรมธรรมประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลมุกิจกรรมเสรมิการขึ้น
บอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันกิจกรรมขึ้นอยการรับผดิชอบในชีวิตและทรัพยสิน
ของทานเอง 

- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออกเดินทาง และ
ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบต้ังแตกอนวันเดินทางและเขารวมกิจกรรม 

- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด 
กรณีเกิดความเสยีหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบตอความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น 

เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



 

 

นําทานออกเดินทางสู นครใตดินไคมัคลี หรอื นครชาดัค (Underground City 
of Derinkuyu or )ระยะทาง 35 กิโลเมตร เกิดจากการขดุเจาะพื้นดินลกึลงไป 10 
กวาช้ัน เพือ่ใชเปนทีห่ลบภยัจาก เพื่อใชเปนทีห่ลบภัยจากชาวโรมัน ทีต่องการทาํลาย
ลางพวกนับถือศาสนาคริสต นครไคมัคลมีีช้ันลางที่ลกึที่สดุลึกถงึ 85 เมตร เมอืงใต
ดินแหงน้ีมคีรบเคร่ืองทกุอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร 
หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหองเปนหองโถงกวางวากันวา
สามารถจคุนไดมากกวา 30,000 คน จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร 
(Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนทีอ่ยูอาศัย ซึง่หุบเขา
ดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อ
เอาไวเปนที่อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซซิาร คือ บริเวณที่สงูที่สดุของบริเวณ
โดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซซิาร กม็ีไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบาน
พืน้เมืองทีม่ีผูคนอาศัยอยู  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน 
ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม 
(Goreme) เปนเมืองทีต้ั่งอยูใน
อาณาบริเวณของเมืองคัปปาโด
เกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย 
ประเทศตุรกี เมอืงเกอเรเมต้ังอยูในบริเวณที่เปนทีต้ั่งถิ่นฐานของผูคนมาต้ังแตสมัย



 

 

โรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทําราย
และสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาทีไ่ดรับการประกาศวาเปนศาสนาของ
จักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจาํนวนมากมายทีต้ั่งอยูในบริเวณน้ี เปน
เมืองทีม่ีช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลติเคร่ืองเซรามกิลํ้าคาแหงหน่ึงที่มี
ช่ือเสียงโดงดังไปทัว่โลกนําทานเขาชม พิพิธภณัฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air 
Museum of Goreme) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1985 เปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึง่เปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้า
เปนจํานวนมากเพือ่สรางโบสถ และยงัเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลทัธิอ่ืนที่
ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต นําทานชม โบสถเซนตบารบารา (St. Barbar 
Church) โบสถมังกร (Snake Church) และ โบสถแอปเปم�ล (Apple 
Church)  นําทานออกเดินทางสู กรุงอังการา (Ankara) ระยะทาง 296 กิโลเมตร 
กรุงอังคาราถือวาเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul) 
กรุงอังการาเปนศูนยกลางการปกครองของผูนําประเทศคนแรกคือทานประธานาธบิดี 
Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s headquarters ต้ังแตป ค.ศ. 
1920 และไดกอต้ังเปนเมอืงหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนับต้ังแตการกอตัง้ประเทศใน
ป ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลงัจากการลมสลายของจกัรวรรดิออตโตมัน 
(Ottoman Empire) ต้ังแตน้ันเปนตนมากรุงอังการากก็ลายเปนศูนยกลางการ
พาณิชย การศึกษา และอุตสาหกรรมที่สําคัญของตุรก ี

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก    โรงแรม KAHYA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 6 กรุงองัคารา - อิสตันบูล - ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาป  

เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานออกเดินทางสู อิสตันบลู (Istanbul) ระยะทาง 448 กิโลเมตร เปนเมอืงที่
มีประวติัศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล ซึง่ในปจจุบันอยูใน
ประเทศตุรกีคะ อิสตันบูล ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึง่ทาํใหอสิตันบูลเปน



 

 

เมืองสําคญัเพยีงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace 
ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําทาน ลองเรอืชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปน
ชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากบัทะเลมารมารา (Sea of 
Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร 
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสดุขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกัน

ที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยงัเปนจดุยุทธศาสตรที่สําคัญ
ยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทวิทศัน
ขางทางไมวาจะเป  นพระราชวงัโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดา
เศรษฐ ีซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตาทัง้สิน้ นําทานเขาชม พระราชวงั
ทอปกาป (Topkapi Palace) ซึง่ในอดีตเคยเปนทีป่ระทับของสุลตานแหง
ราชวงศออตโตมัน ปจจบัุนพระราชวงัทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่
ใชเก็บมหาสมบัติอนัลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเคร่ืองทรงของสุลตาน ฯลฯ   

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

ที่พัก    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทยีบเทา 4 ดาว 

  

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

เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทานเดินทางสู จัตรุัส

สุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโป
โดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสน้ํีาเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและ
ศูนยกลางเมืองในยคุไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสีน้ําเงนิ  (Blue 
Mosque) สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ทางศาสนา ที่มคีวามสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจาก
กระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถกูสรางขึ้นบนพื้นที ่ 
ซึง่เคยเปนวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหมต็ที ่1  ค.ศ. 1609  ใช
เวลาสรางทัง้หมด 7 ป การเขาชมสุเหรา ผูเขาชมจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก 
ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณาทํากิริยา
ใหสํารวม นําทานเขาชม สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of ) หรือช่ือในปจจบัุน 
พิพิธภณัฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสต



 

 

ศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพธิภัณฑ ถอื
เปนสิ่งกอสรางที่ยิง่ใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถอืเปน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยของโลกยคุ
กลาง จดุเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเปนตัวอยางทีด่ีที่สดุของ
สถาปตยกรรมไบแซนไทน 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทานเขาชม อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึง่เปน
อุโมงคเก็บน้ําทีม่ีขนาดใหญที่สดุใน
นครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมาก
ถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้น
ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 
เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร 
ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญค้ํา
เรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทาน
ถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ จากน้ันใหทานไดแวะชม 
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ จากน้ันนําทาน ถายรปูดานหนาพระราชวงั
โดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 ป ผสมผสานศิลปะแบบ
พระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 
4.5 ตัน เคร่ืองแกวเจียระไน และพรมทอผืนทีใ่หญที่สดุในโลก นําทานเดินทางสู 
ตลาดสไปซ มารเกต็ (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถเลือก
ซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึ
ผลไมอบแหงอันขึ้นช่ือของตรุก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถัว่พิชตาชิโอ 

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 

 



 

 

วันที่ 8  บาหเรน - กรงุเทพฯ 

01.55 น. ออกเดินทางสู บาหเรน  โดย สายการบินกลัฟ�แอร เทีย่วบินที่ GF046 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 45 นาท ี

05.45 น. ถึง สนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน นําทานเปล่ียนเที่ยวบินเพื่อเดินทางตอ 

09.00 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ โดย สายการบนิกลัฟ�แอร เทีย่วบินที่ GF150 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาท ี

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

อตัราคาบริการและเงื่อนไขการใชบริการ 

 

 

เที่ยวฟน บาหเรน ตุรกี ทองแดนออตโตมัน 8 วัน 6 คืน-GF 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง
ละ 2 – 3 
ทาน 

เด็กอายุไมเกิน12
ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน12
ปไมเสริมเตียง 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน พักเดี่ยว 

วันที่ 10 – 17 เม.ย. 63  36,990.- 36,990.- 35,990.- 25,990.- 6,900.- 

วันที่ 17 – 24 เม.ย. 63  32,990.- 32,990.- 31,990.- 22,990.- 6,900.- 

วันที่ 24 เม.ย. – 01 พ.ค. 63 31,990.- 31,990.- 30,990.- 21,990.- 6,900.- 

วันที่ 08 – 15 พ.ค. 63  32,990.- 32,990.- 31,990.- 18,990.- 6,900.- 

วันที่ 15 – 22 พ.ค. 63  33,990.- 33,990.- 32,990.- 23,990.- 6,900.- 

วันที่ 22 – 29 พ.ค. 63  33,990.- 33,990.- 32,990.- 23,990.- 6,900.- 



 

 

อตัราคาขางตนน้ีรวม 

  ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดัระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษสีนามบิน 

  ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พกัหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงนิ
พักหองเด่ียว) 

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�าทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก.  

  คารถรับ – สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

  คามคัคุเทศกผูชํานาญเสนทางดแูลตลอดการเดินทาง 
  คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

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

  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 

อัตราคาบริการขางตนน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษสีนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินปรับเพิม่ขึ้น 

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

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่สั่งเพิม่เอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซกัรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 



 

 

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

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากทีท่างสายการบินกาํหนดไว 23 กก. 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ 44 USD /ทริป/ทาน (เด็กเก็บเทากับผูใหญ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรรวม 24 USD /ทริป/ทาน (เด็กเก็บเทากับผูใหญ) 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 

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

2. คาทวัรสวนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บคาทวัรทัง้หมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทํา
การ มิเชนน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทัง้หมด
หรือบางสวนตามคาใชจายทีเ่กิดขึน้จริง 

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอื
วาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจาํใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมดัจําโดยไมมีเงือ่นไข
ใดๆทัง้สิ้น 

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 และตัวแทนของบริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการทวัรตามความ
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
ขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

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 ไมมีสิทธิใ์นการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ กํากับเทาน้ัน 

10. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจาํนวนผูเดินทางขั้นต่ํา 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 บริษทัฯ 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 ดูแลทรัพยสินสวนตัว 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 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคาเสยีหายในเหตกุารณที่เกิดจากการยกเลกิหรอื
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัติ รัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คาใชจายเพิม่เตมิที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 

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

18. ทางบริษทัฯจะไมรับผดิชอบใด 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 ทีร่ะบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม
เทยีบเทากับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเปนการจดัอันดับของการ
ทองเทีย่วประเทศตุรก ี

 

 


