
 

 

รหัสทัวร BID1903994 
ทวัรตุรกี มหัศจรรย...ตุรกี บินตรงสูอิสตันบูล คอนยา 8วนั 5คืน (TK) 
ชานัคคาเล – น่ังเรือขามชองแคบดารดะเนลส - ถายรูปกับมาไมฮอลิวูด - ชมเมืองโบราณทรอย – 
เมืองคุชาดาส ึ– โรงงานผลิตเส้ือหนัง – เมืองโบราณเอฟฟซุส – บานพระแมมาร ี– ปามมคุคาเล -  
ปราสาทปุยฝ�าย - คอนยา – คปัปาโดเกีย - สถานีคารวาน - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม – นคร
ใตดินคาดัค - ชมการแสดงระบําหนาทอง - อังการา - ถายรูปทะเลสาบน้ําเค็ม - อิสตันบลู - บลู
มอสก - อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม -ฮายาโซฟอา - พระราชวงัทอปกาป - ชอป
ปم�ง ณ สไปซมาเก็ต  

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสูประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล) 
19.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสวุวรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

เคานเตอร U ประตู 9 Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินท่ี TK65 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล • น่ังเรือขามชองแคบดารดะเนลส • ถายรูปกับ

มาไมฮอลิวูด •ชมเมืองโบราณทรอย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  
04.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแหงใหมของ ประเทศตุรกี 
พบการตอนรบัอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี (เวลาทองถิ่นที่ตุรกีชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
 เมืองอิสตันบูลเปนเมอืงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตรุก ีต้ังอยูบริเวณชองแคบ

บอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสtตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 
ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอานาโตเลีย) 

เชา ไบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใชเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง***เปนเมืองที่ปจจุบัน

เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของตุรกี มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีความยาว 
65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร ระหวางทางใหทานไดสัมผัส
บรรยากาศนั่งเรือเฟอรรี่ขาม ชองแคบดารดะเนลส ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศตุรกี กั้นระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลีของตุรกีสวนที่อยูในทวีปยุโรปกบั
ตุรกีสวนที่อยูในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมารมะรากับทะเลอีเจียน 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไมเมืองทรอย (Trojan horse)เปนมาขนาด
ใหญท่ีทําจากไม จากมหากาพยอีเลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มาไมน้ีเกิดขึ้นจาก
อุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขาเมืองทรอย ท่ีมีป�อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบ
ยืดเยื้อมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหารสรางมาไมน้ีข้ึนมา แลวลากไปวางไว
หนากําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทําเปนลาถอยออกไป เมื่อชาวทรอย
เห็นแลวเขาใจวาเปนบรรณาการท่ีทางฝ�ายกรกีสรางขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจาและลา
ถอยไปแลว จึงลากเขาไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรกีท่ีซอนตัว
อยูในมาไม ก็ไตลงมาเผาเมืองและปลนเมืองทรอยไดเปนท่ีสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เขาชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพยเร่ือง ‘อิ

เลียต’ (Iliad) ของกวีนามวา ‘โฮเมอร’ (Homer) ไดมกีารบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ 
‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไววา ‘กรุงทรอย มีท่ีต้ังอยูในบริเวณจุดยุทธศาสตรที่ดีท่ีสุด
ของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) ทําใหนครแหงน้ีสามารถควบคุมเสนทาง
การติดตอทั้งทางบกและทางน้ําระหวางทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได’ ตามบันทึกท่ีวาน้ี
น้ันแรกเร่ิมเดิมทีเหลานักปราชญและผูเช่ียวชาญท้ังหลายตางก็เช่ือวากรุงทรอยเปน
แคเมืองในตํานาน หาไดมีอยูจริงบนโลกใบน้ีไม หากแตเมื่อราว 140 ปท่ีแลว มีผู
คนพบซากของเมืองโบราณแหงหน่ึง ซึ่งเช่ือกนัวาน่ีคือซากของ ‘กรงุทรอย’ 

 เดินทางสูเมืองไอวาลิค ***ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง*** 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HALIC PARK HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานระดับดาว

ตุรกี ที่เมืองไอวาลิค 



 

 

วันที่สาม เมืองคุชาดาส ึ• โรงงานผลิตเส้ือหนัง• เมืองโบราณเอฟฟซุส  • บานพระแมมาร ี
• คุชาดาส ึ ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
   เดินทางสู เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.20 ช่ัวโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหน่ึงของตุรก ี 
เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลติเสื้อหนัง ที่มีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรก ีเส้ือแจ็กเก็ตและ

หนัง มคุีณภาพดี แบบทันสมัย มีน้ําหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวมใสสบายข้ึน 
ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาคร่ึงตอครึ่ง เพราะตุรกีเปนผูผลิตและสงออก
ไปขายทั่วโลก 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส  (Ephesus)  เมอืงโบราณที่ไดมกีารบํารุงรักษาไวเปน
อยางดีแหงหน่ึงของโลก เมืองเอฟฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณท่ียิ่งใหญ สวยงามสม
กับการเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟซุส รุงเรืองใน
ยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกวา 2,500 ป เปนท่ีอยูอาศัยของชาวไอโอเนียน 
(Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรกี ซึ่งรุงเรืองขึ้นมาในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาลแผนผัง
เมืองเอฟฟซุสน้ันไดช่ือวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร และการคา โดยตัวเมือง
ต้ังอยูติดกับทะเลอีเจี้ยน เรือสินคาสามารถเทียบทาไดใกลประตูเมืองมาก และตัว
เมืองเอฟฟซุสน้ันต้ังอยูในหุบเขาที่ขนาบดวยภูเขาสูงสองดาน คือภูเขาคอเรสซัส 
(Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทําใหขาศึกบกุโจมตีได
ยากมาก 

 



 

 

นําทานเยี่ยมชมบานพระแมมารี (House of Vergin Mary)เช่ือกันวาเปนที่
สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ีต้ังอยูบนภูเขาสูงเปน
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสข้ึนไปนมัสการใหไดสักคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากน้ัน  นําทานเดินสู ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก NINOVA THERMAL HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวที่เมือง 

PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี 
***โรงแรมมีน้ําแรใหทานไดแชกรุณาเตรียมชุดวายน้ํากอนลงสระดวยคะ*** 

 
วันที่สี่ คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ�าย • คอนยา ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ัน ชม ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรก ีต้ังอยู

ในเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเปนระเบียงน้ําพุ
เกลือรอน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเกดิแผนดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 
2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานท่ีแหงน้ีเกิดขึ้นจากบอ
น้ํารอนที่อุดมไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหินปูน ซึ่งเมื่อน้ําพุรอนระเหยข้ึนมา
เปนเวลาเน่ินนาน ไอน้ําก็จะคอย ๆ กอใหเกิดช้ันของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอจน



 

 

เกิดเปนผนังสีขาวข้ึนน่ันเองดวยความเชื่อวา ปามุคคาเล เปนเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ 
ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาบําบดัการอาการตาง ๆ ทําใหในอดีตชนเผากรีก-โรมนัได
เขามาสรางเมืองอยูบนบอน้ําพุรอนแหงน้ี และขนานนามเมืองน้ันวา ฮีเอราโพลิส อัน
หมายถึงเมืองศักดิ์สิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถกูใชเปนสปาบําบัดโรคมานานกวาพันป 

 
เที่ยง  ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  เดินทางสูเมืองคอนยา ***ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง***เมืองน้ีเปนเมือง

สําคัญทางศาสนาอิสลามเปนเมืองตนกําเนิดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหน่ึงเรียกวาลัทธิ 
Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือนอิสลามทุกประการ ผูท่ี
กอต้ังลัทธิลมหวล คือทาน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลานา เจลาอัดดิน รู
มี่ ประมาณ ศตวรรษท่ี ๑๑ทานเปนปราชญ ร่ําลือวาเปนผูวิเศษ กําเนิดใน
อัฟกานิสถานสุลตานแหงอาณาจักร เซลจุค เชิญทานมาในดินแดนแหงน้ีพธีิที่แตกตาง
ออกไปจากอิสลามท่ัวไปคือพิธี Sema Dance เปนการเตนรําแบบใสชุดเหมือน
กระโปรงหมุนเพ่ือเขาถึงพระเจา 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก OZKAYMAK HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวที่เมืองคอนยามาตรฐาน

ระดับดาวตุรกี 
 



 

 

วันที่หา คัปปาโดเกีย• สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม • นครใตดินคาดัค•
โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดง
ระบําหนาทอง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เปนช่ือ

เกาแกภาษาฮิตไตต แปลวา“ดินแดนมาพันธุดี”  ต้ังอยูทางตอนกลางของตุรกีเปน
พื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อ
ประมาณ 3 ลานปมาแลว (ปจจุบันภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแลว) ทําใหลาวาที่พนออกมา
และเถาถานจํานวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินช้ันใหม
ขึ้นมา   จากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกิน
แผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลานป จนเกิดเปนภมูปิระเทศประหลาดแปลกตา
นาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย(ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัด
รูปทรง จนผูคนในพ้ืนที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ที่ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโก
ไดประกาศใหพ้ืนท่ีมหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหง
แรกของตุรก ี

 
 
 
 
 
 
 
ระหวางทาง แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai) มักจะเปนส่ิงกอสรางที่มีอิทธิพลจาก

เปอรเชียที่กอสรางเปนที่พักเล็กขางทางที่นักเดินทางสามารถใชสําหรับการพักผอนให
หายเหน่ือยจากการเดินทางสถานีคาราวานต้ังอยูไดจากการคมนาคมทางการคาการ
ติดตอส่ือสารและการเดินทางของผูคนในเครอืขายของเสนทาง
การคา (traderoutes)ท่ีครอบคลุมเอเชีย แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียง
ใต  



 

 

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เปนสถานท่ีที่

มีความงดงามและเต็มไปดวยคุณคาทางประวัติศาสตร ไดรับข้ึนทะเบียนจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1984 สรางโดยชาวคริสตท่ีหลบหนีการเขนฆาคนตาง
ศาสนาของทหารออตโตมัน และสรางโบสถไวมากกวา 30 แหง จนกลายเปน
ศูนยกลางสํานักสงฆเมือ่ราวป 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและ
เพดานภายในถํ้าท่ีถูกวาดไวต้ังแตศตวรรษที ่9 ชางงดงามตราตรึงใจแกผูมาเยือน 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นครใตดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขดุเจาะพ้ืนดินลึก

ลงไป 10 กวาช้ัน เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตร ูในยามสงคราม ของชาวคัปปา
โดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกท่ีตองการเขามายึดครอง
ดินแดนน้ีเพื่อหวังผลประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทางตะวนัตกดวยเหตุผล
เดียวกัน รวมท้ังตองการท่ีจะหยุดยั้งการเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ีดวย 
เมืองใตดินแหงน้ีมคีรบเครื่องทุกอยางท้ังหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร 
หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไป



 

 

ใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาว
อากาศอบอุน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส 
ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก มี
คุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดทั่วไป ลวดลายแตกตางกัน
ออกไปตามแหลงที่ผลิต แตละทองถิ่นจะมีสินคาข้ึนช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมี
ราคาแพงจะทอดวยขนสัตว มช่ืีอเสียงมากที่สุดตองเปนของเมืองเฮเรเค 
(Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสนใบท่ีใชทอคือ ฮาลี (Hali) 
เปนพรมทั่วไป ท่ีนิยมขายกันอยางแพรหลาย ทําจากวัสดุ ทั้งขนสัตว ฝ�าย ไหม 
ระหวางการทอเม่ือผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก จะเหลือเพียงดานเดียวท่ีมีขนปุยฟู
ขึ้นมา เปนลวดลายตามที่ตองการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ฝ�าย 
และไหม ราคาถูกกวาฮาลี ชนิดท่ีมช่ืีอเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากน้ัน  
ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญทานเลือกชมสินคาตามอัธยาศัย 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชวระบําหนาทอง” Belly Danceเปนการเตนรํา

ที่เกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปในดินแดนแถบอียิปต และเมดิ
เตอรเรเนียน นักประวติัศาสตรเช่ือกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ได
อนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบํา
หนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จนกลายมา
เปนระบําหนาทองตุรกใีนปจจุบัน 

                ***ทานจะไดรับประทานเคร่ืองดื่มทองถิ่นไมอั้น*** 



 

 

 ที่พัก         พักโรงแรมตกแตงสไตลถ้ํา 1 คืน AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาวตุรกี 

 
** ในกรณีโรงแรมสไตลถ้ําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใชโรงแรมเทียบเทา
ระดับเดียวกันแทน** 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีห่ก คัปปาโดเกีย • อังการา • ถายรูปทะเลสาบนํ้าเค็ม •อิสตันบูล  
                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
ออกเดินทางสู กรุงอังการา (Ankara)ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง หรือที่มีช่ือตาม

ประวติัศาสตรวา Angora เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจบุัน และเปนเมืองใหญ
อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรงุอังการาต้ังอยูในเขต Central Anatolia  ใจ
กลางประเทศตรุกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากนครอิสตันบูลทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรงุอังการาเปนท่ีต้ังของ
รัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ในตุรก ี

ระหวางทาง แวะถายรูป ทะเลสาบน้ําเค็ม Lake TuzTuzGolu)ทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญเปน
อันดับสองของตุรก ีเมือ่หนารอนมาถึงน้ําจะเหือดแหงเหลือแตเพียงเกลือกองเปน
แผนหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเปนพ้ืนสีขาวสุดลูกหูลูกตา และยังเคยเปน
สถานท่ีถายทําหนัง Star War อีกดวย 

 
เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เปนเมืองท่ีมีประชากรมาก
ท่ีสุดในประเทศตุรกี ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอานาโตเลีย) 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวที่เมือง ISTANBUL
มาตรฐานระดับดาวตรุก ี

 
วันที่เจ็ด บลูมอสก • อุโมงคเก็บนํ้าใตดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟอา• 

พระราชวังทอปกาป • ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ต • สนามบินอิสตนับูล  
                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ัน ชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก” (Blue Mosque)สุเหราสีนํ้า

เงินสถานท่ีที่ไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึง
วาสุเหราสุลตานอาหเมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เปนสุเหราที่มีแรงบันดาลใจมาจาก
การสรางท่ีตองการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวาวิหารเซนตโซเฟยในสมัย
น้ัน ซึ่งวิหารเซนตโซเฟยไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรยของ
โลกในยุคกลาง สุเหราแหงน้ีประดับดวยกระเบ้ืองอัซนิค บนกําแพงชั้นในที่มีสีฟ�า
สดใสลายดอกไมตางๆเชนกุหลาบ ทิวลิปคาเนช่ัน ฯลฯ โดยหันหนาเขาวิหารเซนต
โซเฟยเพ่ือประชันความงามกนัคนละฝم�ง ถามองจากดานนอกวิหารจะมองเห็นหอสวด
มนต 6หอ ซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนตเพียง 1 หรือ 2 หอ แตมสัยิดแหงน้ีมี หอมิ
นาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแตงดวยหนาตาง 260 บาน สลับดวยกระจกสีอันนาวิจิตร มีพ้ืนที่
ใหละหมาดกวางขวาง มีขนาดใหญ ภายในประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนา 
โรงพยาบาล ท่ีพักสําหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตมน้ํา ปจจุบันเปดใหเขาไปทํา
ละหมาด 24 ช่ัวโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชมอุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาด
ใหญท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเกบ็น้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สราง
ขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายใน
อุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญต้ังแตคํ้าเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน ใชเก็บน้ําเอาไว
อุปโภคบรโิภคภายในวงั โดยลําเลียงน้ํามาจากทะเลดํา ปจจุบันไมไดใชงานเเลว เปน
เพียงที่ทองเที่ยวอยางเดียวเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลตาน อาหเหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต

โบราณวา ฮิปโปโดรม (Hippodrome)ซึ่งยานแหงน้ีแตเดิมเปนจุดศูนยกลางของ
เมืองในยุคไบแซนไทนและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา แตในปจจุบัน
เหลือเพียงรองรอยจากอดีตท่ีมีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน คือ เสาโอเบลิสกแหง
กษัตริยเธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เปนเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวางแลว
คอย ๆ เรียวยาวข้ึนไปเปนยอดแหลมสวนเสาโบราณตนท่ี 2 เรียกกนัท่ัวไปวา เสางู 
(Bronze Serpentine Column) เปนเสาบรอนซที่แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพัน
เกี่ยวกันไปมาไดรบัการยอมรับวาเปนเสาแบบกรีกที่เกาแกท่ีสุดที่มีเหลืออยูในอิส
ตันบูล และเสาตนที่ 3 มีช่ือวา เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) 
สรางขึ้นในป พ.ศ. 1483 แตเดิมเปนเสาบรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตร
หลอมเอาบรอนซออกไปจนเหลือเพียงแคเสาปูนเทาน้ัน 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ฮายาโซฟอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา ตอมาถกู

เปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ต้ังอยูท่ีนครอิสตันบูล ประเทศตุรก ีถือเปน



 

 

ส่ิงกอสรางที่ยิ่งใหญท่ีสุดแหงหน่ึงและมักถูกจัดใหอยูในรายการส่ิงมหัศจรรยของโลก
ในยุคกลางฮายาโซฟอาเคยเปนโบสถท่ีใหญท่ีสุดในโลกมานานเกือบพันป จนกระทั่ง
อาสนวิหารเซบียาสรางเสร็จในป 1520ส่ิงกอสรางที่ปรากฏอยูในปจจุบันถูกสรางให
เปนโบสถในระหวางป ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแหงจักรวรรดิไบแซน
ไทน และเปนโบสถหลังที่สามถูกสรางขึ้นในสถานที่เดียวกันน้ี (โบสถสองหลังแรกถูก
ทําลายในระหวางการจลาจล) โบสถน้ีเปนศูนยกลางของนิกายอีสเทิรนออรทอดอกซ
เปนเวลาเกือบ 1,000 ปในป 1453 หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมนัพิชิตจักรวรรดิไบ
แซนไทน สุลตานเมหเหม็ดที่ 2 จึงดดัแปลงโบสถใหกลายเปนสุเหรา เชนยายระฆัง 
แทนบูชา รูปปم�นตาง ๆ ออก และสรางสัญลักษณทางอิสลาม  

 
บาย ชมพระราชวังทอปกาป(Topkapi Palace)อันเปนพระราชวงัท่ีประทับของสุลตาน

มานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพรรดิเมหเม็ตผูพิชิต'(MEHMET THE 
CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปเคยเปนสถานที่ฝกขุนนางทหารรับใช
ของสุลตานชาวตุรก ีซ่ึงคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเปน
เติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมาเมื่อขุนทหารเหลาน้ีออกมารับราชการเปนใหญ
เปนโตในวังก็กลายเปนหอกขางแคร และในบางยุคก็รวมกอการปฏิวติัรัฐประหารเลย
ดวยซ้ํา ในที่สุดสุลตาน 'มาหมุทท่ี 3' ก็ตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซึ่งยืนยง
มากวา 350 ปน้ีลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม โดยการนํา
การจัดทัพแบบยุโรปมาใช ปจจุบันพระราชวงัทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถาน



 

 

แหงชาติทีใ่ชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาท ิเชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับ
มรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตาน 

จากน้ัน ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ต เปนตลาดท่ีมีอายุเกาแกยาวนาน ถงึ 350 กวาปสินคาที่
ขายอันดับหน่ึง ไดแกเคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ โดยแทบทุกรานจะมกีระบะ
ไมวางเรียงกัน แตละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิ่นตางๆ เชนเคร่ืองเทศสําหรับหมัก
เน้ือ ตมน้ําซุป หรือ แมแตอบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผสมกับเครื่องด่ืมนอกจาก
เครื่องเทศแลวยังมีสินคาประเภทถั่ว ชาผลไม รวมไปถึงผลไมอบแหงน้ําผึ้งแท นํ้ามัน
หอมระเหย ที่นักทองเท่ียวนิยมซื้อติดไมติดมือไปเปนของฝาก รวมถงึเตอกิชดีไลท 
ขนมหวานเตอรกิชตนตํารับแทๆ 

 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินอิสตันบูล 
 
วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ 
01.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอรกชิแอรไลนเที่ยวบินท่ี 

TK 68  
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 
***หมายเหตุ*** 
- ไฟทบินขาไป TK 65 ต้ังแตเดือน ธ.ค.62 - มี.ค.63 จะบินเวลาเร็วขึ้นเปน 22.35 น. 

– 05.45 น. 
.................................................................. 



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว 
มหัศจรรย...ตุรกี บินตรงสูอิสตันบูล 8 วัน 5 คนื (TK) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 
11 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 35 32,900 32,900 31,900 5,500 
18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 35 32,900 32,900 31,900 5,500 
17 ม.ค.63 24 ม.ค.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
06 ก.พ.63 13 ก.พ.63 35 27,900 27,900 26,900 5,500 
07 ก.พ.63 14 ก.พ.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
19 ก.พ.63 26 ก.พ.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
04 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 35 28,900 28,900 27,900 5,500 
01 เม.ย. 63 08 เม.ย. 63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
06 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 35 31,900 31,900 30,900 5,500 
27 พ.ค. 63 03 มิ.ย. 63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 
03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 35 29,900 29,900 28,900 5,500 
17 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63 35 29,900 29,900 28,900 5,500 

** คณะเดินทางจํานวน 35 ทานตอกรุป** 
 
อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน

Tukish Airlines(TK) ต๋ัวหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 
 ภาษีนํา้มันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั

เดินทาง) 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือ

ขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 



 

 

 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเทีย่วคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนกังานขับรถ,หัวหนาทวัรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 
USD/ทาน 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบรษัิทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิมทานละไมเกิน 
4,000 บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วนักอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วันมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น 



 

 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่ 
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน  
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนาํใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบ
เดี่ยว 
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับ
สากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปนการรับรอง
มาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทาน้ัน ไมสามารถ
เปรียบเทียบกับระดับสากลได 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรอืคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําให  
       ทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทาํให
ใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตอง  
       ทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทาน 
       สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ  
       ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 
 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึง 
      รายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก

ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา
อยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 



 

 

 


