
 

 

 

 รหสัทวัร BID1903924 
 ทัวรตุรกี มหัศจรรย...ตุรกี บนิตรงสูอิสตนับลู 9 วนั 6 คนื 

พระราชวังทอปกาป อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน  จตุัรัสสุลตาน อาหเหมด็ สไปซมาเก็ต 
เมืองชานักกาเล มาไมฮอลิวดู ขึ้นกระเชาเมืองเพอรกามมั คูซาดาซ ึบานพระแมมารี  เมืองโบราณ
เอฟฟซุส  ปามมคุคาเล   ปราสาทปุยฝ�าย  เมอืงคอนยา ชมพิพธิภัณฑกลางแจงเกอเรเม  นครใต
ดินคาดัค  หบุเขาอุชิซาร   



 

 

 

วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ 
19.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุววรณภูมิเคาทเตอรสายการบนิเตอรกิชแอรไลน เคาท

เตอร U ประตู 9 
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแกทกุทาน 

 
22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตรุกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 
 
วันทีส่อง ทาอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาป • อโุมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบา

ตัน • จัตรุัสสุลตาน อาหเหม็ด • สไปซมาเกต็ • เมืองชานักกาเล    
                    (เชา/กลางวัน/เย็น) 
05.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบลู สนมบนิแหงใหม ณ ประเทศตรุก ี
 เมืองอิสตันบลูเปนเมืองทีม่ีประชากรมากที่สดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบริเวณชอง

แคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมอืงเดียวในโลก ทีต้ั่งอยูใน 
2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝم�งอานาโต
เลีย) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 ชมพระราชวังทอปกาป (TOPKAPI PALACE) อันเปนพระราชวังที่ประทับของ

สุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จกัรพรรดิเมหเมต็ผูพิชิต'(MEHMET 
THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปเคยเปนสถานที่ฝกขุนนางทหาร
รับใชของสุลตานชาวตุรกี ซึง่คัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน (พวกนอกศาสนา) มาสอน



 

 

 

ใหเปนเติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมาเมือ่ขุนทหารเหลาน้ีออกมารับราชการ
เปนใหญเปนโตในวงัก็กลายเปนหอกขางแคร และในบางยคุกร็วมกอการปฏวิัติ
รัฐประหารเลยดวยซํ้า ในที่สุดสุลตาน 'มาหมทุที่ 3' กตั็ดสินใจยุบระบบขุนนาง
ทหารรับใชซ่ึงยืนยงมากวา 350 ปน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารใน
ประเทศเสียใหม โดยการนําการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ปจจุบันพระราชวังทอปกา
ปกลายเปนพิพิธภณัฑสถานแหงชาตทิี่ใชเกบ็มหาสมบตัิอันลํ้าคาอาทิ เชน 
เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต 
ทับทิม และเครื่องทรงของสลุตานฯลฯ พระราชวังทอปคาปเปนที่สําหรับแสดง
ทรัพยสมบัติอันมีคาของสุลตานของออตโตมานสมัยตางๆ แบงออกเปน 3 สวนคอื 
พระราชวังช้ันนอก, พระราชวังช้ันใน และฮาเร็ม ในอดตีภายในพระราชวังน้ีจะมีขา
ราชบริพารทํางานกันอยูประมาณ 5 พันคน จงึมีสภาพคลายตัวเมอืงที่ซับซอนอยู
ในตัวเมืองอีกช้ันหน่ึง ตวัพระราชวังน้ันไดรับการตกแตงอยางวิจิตรในยคุที่
จักรวรรดิออตโตมานรุงเรืองถงึขดีสุด  

 

 



 

 

 

ชม อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (BASILICA CISTERN) อุโมงคเก็บน้ําที่มี
ขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูลสามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลกูบาศกเมตร 
สรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร 
ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญต้ังแตค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน ใชเก็บน้ํา
เอาไวอุปโภคบริโภคภายในวงั โดยลําเลียงน้ํามาจากทะเลดํา ปจจบัุนไมไดใชงาน
เเลว เปนเพียงที่ทองเที่ยวอยาเดียวเทาน้ัน 

จากน้ัน ชม จตัุรัสสลุตาน อาหเหม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรือที่มช่ืีอเรียก
มาแตโบราณวา ฮปิโปโดรม (Hippodrome) ซึ่งยานแหงน้ีแตเดิมเปนจดุ
ศูนยกลางของเมอืงในยคุไบแซนไทนและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา 
แตในปจจบัุนเหลือเพียงรองรอยจากอดีตทีม่ีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน คือ 
เสาโอเบลิสกแหงกษตัริยเธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เปนเสาทรง
สี่เหลี่ยมฐานกวางแลวคอย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเปนยอดแหลมสวนเสาโบราณตนที ่2 
เรียกกนัทั่วไปวา เสางู (Bronze Serpentine Column) เปนเสาบรอนซทีแ่กะ
ลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบกรีกที่
เกาแกที่สดุทีม่ีเหลืออยูในอิสตันบูล และเสาตนที่ 3 มีช่ือวา เสาคอนสแตนติน 
(Column of Constantine) สรางขึ้นในป พ.ศ. 1483 แตเดมิเปนเสาบรอนซ 
แตในชวงสงครามครูเสดไดถกูศตัรหลอมเอาบรอนซออกไปจนเหลอืเพียงแคเสาปูน
เทาน้ัน 

 

 
 
 



 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน ชอปปم�ง ณ สไปซมาเกต็ เปนตลาดทีม่ีอายุเกาแกยาวนาน ถึง 350 กวาปสินคาที่

ขายอันดับหน่ึง ไดแกเคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ โดยแทบทกุรานจะมี
กระบะไมวางเรียงกัน แตละกระบะจะบรรจุเคร่ืองเทศกลิ่นตางๆ เชนเคร่ืองเทศ
สําหรับหมกัเน้ือ ตมน้ําซปุ หรือ แมแตอบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผสมกับเคร่ืองด่ืม
นอกจากเคร่ืองเทศแลวยังมีสินคาประเภทถัว่ ชาผลไม รวมไปถงึผลไมอบแหง
น้ําผึ้งแท น้ํามนัหอมระเหย ที่นักทองเที่ยวนิยมซื้อติดไมติดมอืไปเปนของฝาก 
รวมถงึเตอกิชดีไลท ขนมหวานเตอรกิชตนตาํรับแทๆ 

เดินทางสู เมืองชานักกาเล (CANAKKALE) เปนเมืองที่ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
ของตุรกี มคีวามสําคัญทาง
ประวัตศิาสตร เดิมมีช่ือวา โบกา
ซี่ (Bogazi)หรือ เฮล
เลสปอนต (Hellespont) มี
ความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่
แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร 
เน่ืองจากต้ังอยูบนจดุแคบที่สดุ
ของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ
แหลมเกลิโบลขูองกรีซ บนฝم�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนชา
นักกาเลเคยเปนที่ต้ังของเมืองทรอย ทีป่รากฏในสงครามกรุงทรอย ปจจุบัน มีซาก
ของกําแพงเมอืงที่เปนหินหนาปรากฏอยู จงึเปนสถานทีท่องเที่ยวที่สําคัญ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก KOLIN HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาวที่เมือง CANAKKALE มาตรฐาน

ระดบัดาวตุรก ี
 
 
 
 
 



 

 

 

วันทีส่าม มาไมฮอลิวดู • ขึ้นกระเชาเมืองเพอรกามัม • คูซาดาซ ึ 
                    (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

แวะถายรปู กบัมาโทรจัน หรือ มา
ไมฮอลิวูด (TROJAN HORSE) 
เปนมาขนาดใหญที่ทาํจากไม จาก
มหากาพยอีเลียดเร่ืองสงครามเมือง
ทรอย มาไมน้ีเกิดขึ้นจากอุบายของ
โอดิสเซียส ในการบุกเขาเมอืงทรอย 
ที่มีป�อมปราการแขง็แรง หลังจากที่
รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปแลว ดวย
การใหทหารสรางมาไมน้ีขึน้มา แลวลากไปวางไวหนากําแพงเมืองทรอย แลวให
ทหารกรีกแสรงทาํเปนลาถอยออกไป เมือ่ชาวทรอยเห็นแลวเขาใจวาเปน
บรรณาการที่ทางฝ�ายกรีกสรางขึ้นมาเพือ่บูชาเทพเจาและลาถอยไปแลว จึงลาก
เขาไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูในมาไม ก็ไต
ลงมาเผาเมืองและปลนเมืองทรอยไดเปนที่สําเร็จ 

 



 

 

 

จากน้ัน เดินทางสูเมอืง เพอรกามัม (PERGAMON)ใชเวลาเดินทางประมาณ 
                   3 ช่ัวโมง 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําทานเดินทางสูจุดขึ้นกระเชาเมืองเพอรกามัม (PERGAMON) โดยอยูหาง

จากบริเวณปลายแหลมของทะเลอีเจี้ยน (Aegean Sea)ไปประมาณ 16 ไมล 
(26 กิโลเมตร) ซึ่งในอดตีเมืองโบราณแหงน้ีเคยเปนเมอืงหลวงของราชอาณาจกัร
เพอรกามอน ปจจุบันเมอืงเพอรกามอนไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวทางวฒันธรรม
กรีกโบราณที่สําคัญแหงหน่ึง นักทองเที่ยวทีม่าเยือนเมืองกรีกโบราณแหงน้ี ชวงใจ
กลางเมืองเบอรกามา 
เปนวดัเซราพิส(Temple of Serapis) ถกูสรางขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 2 โดยใต
ถุนโบสถน้ันถกูใชเปนที่ฝงศพ ดานบนประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ไมวาจะเปน
วิหารหลัก หรือ หอศิลป�ตางๆ โดยในเมืองเพอรกามมั มีสิง่ปลูกสรางมากมายที่
ยังคงหลงเหลือจากอดีตใหทานไดชมอีกมากมาย 

จากน้ัน  เดินทางสู เมืองคูซาดาซ ึKUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GRAND BELISH HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาวที่เมือง KUSADASI 

มาตรฐานระดับดาวตุรก ี
 
วันทีส่ี ่ โรงงานผลิตเสื้อหนัง • บานพระแมมารี • เมืองโบราณเอฟฟซสุ •  
                   ปามมุคคาเล    (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
หลงัอาหาร นําทานชมโรงงานผลติเสื้อหนังทีม่ีคุณภาพและช่ือเสียงของตรุก ีเส้ือแจ็กเกต็และ

หนัง มคุีณภาพดี แบบทันสมัย มีน้ําหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวมใสสบาย
ขึ้น ราคาถกูกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึงตอคร่ึง เพราะตุรกีเปนผูผลิตและ
สงออกไปขายทัว่โลก 



 

 

 

นําทานชมบานพระแมมาร ี(HOUSE OF VERGIN MARY) เช่ือกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ีต้ังอยูบนภูเขาสูงเปน
สถานทีศั่กดิ์สทิธิ์ทีค่ริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักคร้ัง 

 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส  (EPHESUS)  เมืองโบราณที่ไดมีการบํารุงรักษาไว

เปนอยางดีแหงหน่ึงของโลก เมอืงเอฟฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ 
สวยงามสมกบัการเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟ
ฟซุส รุงเรืองในยคุสมัยกรีก และโรมัน มอีายกุวา 2,500 ป เปนที่อยูอาศัยของ
ชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุงเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 กอน
คริสตกาลแผนผังเมืองเอฟฟซุสน้ันไดช่ือวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร และ
การคา โดยตวัเมืองตัง้อยูติดกบัทะเลอีเจี้ยน เรือสินคาสามารถเทียบทาไดใกล
ประตูเมอืงมาก และตัวเมืองเอฟฟซุสน้ันต้ังอยูในหุบเขาที่ขนาบดวยภูเขาสงูสอง
ดาน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) 
จึงทําใหขาศกึบุกโจมตีไดยากมาก 



 

 

 

 
จากน้ัน ทําทานเดินสู ปามมุคคาเล (PAMUKKALE)ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง.  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALE  

มาตรฐานระดับดาวตุรก ี
 ***ใหทานไดแชน้ําแรในโรงแรมชวยใหเลือดหมุนเวียนดกีรณุาเตรียมชุดวาย

น้ํามาดวยคะ โดยจะเปนสระน้ําแรสวนกลางของโรงแรม*** 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันทีห่า ปราสาทปุยฝ�าย • เมืองคอนยา • สถานีคาราวาน • เมืองคัปปาโดเกีย   
                    (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานชม ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝ�าย (COTON CASTLE) ในภาษาตุรกี ต้ังอยู

ในเมืองปามคุคาเล จังหวดัเด
นิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี 
มีลักษณะเปนระเบียงน้ําพุ
เกลือรอน ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เกิดแผนดินไหวของโลกใน
อดตี มคีวามยาวประมาณ 
2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร 
ความงดงามสุดวิจติรของ
สถานทีแ่หงน้ีเกิดขึ้นจากบอน้ํา
รอนที่อุดมไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหนิปูน ซ่ึงเมื่อน้ําพุรอนระเหยขึ้นมา
เปนเวลาเน่ินนาน ไอน้ําก็จะคอย ๆ กอใหเกิดช้ันของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอ
จนเกิดเปนผนังสีขาวขึ้นน่ันเองดวยความเช่ือวา ปามคุคาเล เปนเหมือนสถานที่
ศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาบําบัดการอาการตาง ๆ ทาํใหในอดีตชนเผา
กรีก-โรมันไดเขามาสรางเมืองอยูบนบอน้ําพุรอนแหงน้ี และขนานนามเมอืงน้ัน
วา ฮีเอราโพลสิ อันหมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธิ์ และปามคุคาเล ก็ไดถูกใชเปนสปา
บําบัดโรคมานานกวาพนัป 

เดินทางสู  เมืองคอนยาใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง อดตีเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจุค ซึ่งเปนอาณาจกัรแหงแรกของพวกเตริกบนแผนดินตุรก ีในชวงป 1071 -
1275 

 
 
 
 
 



 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เปน

ช่ือเกาแกภาษาฮติไตต แปลวา
“ดินแดนมาพันธุดี”  ต้ังอยูทาง
ตอนกลางของตุรกีเปนพื้นที่
พิเศษเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟ 
ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานป
มาแลว (ปจจบัุนภูเขาไฟทัง้ 2 
ดับแลว) ทาํใหลาวาที่พน
ออกมาและเถาถานจาํนวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทบัถมเปนแผนดินช้ันใหม
ขึ้นมา   จากน้ันกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหมิะ ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอน
กินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลานป จนเกิดเปนภมูิประเทศประหลาด
แปลกตานาพศิวง ที่เต็มไปดวยหินรูป แทง กรวย(ควํ่า) ปลอง กระโจม โดม และ
อีกสารพดัรูปทรง ดปูระหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคนในพื้นที่เรียกขานกัน
วา “ปลองไฟนางฟ�า” ที่ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศใหพื้นทีม่หศัจรรยแหง
น้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตรุก ี

ระหวางทาง  ถายรูปดานหนา ณ สถานีคาราวาน (CARAVANSERAI) มักจะเปนส่ิงกอสราง
ที่มีอทิธิพลจากเปอรเชีย ที่กอสรางเปนที่พกัเล็กขางทางที่นักเดินทางสามารถใช
สําหรับการพักผอน ใหหายเหน่ือยจากการเดินทาง สถานีคาราวานต้ังอยูไดจาก
การคมนาคมทางการคา การติดตอสื่อสาร และการเดินทางของผูคนในเครือขาย
ของเสนทางการคา (trade routes) เปนที่รูจักในภาษาไทยดวยช่ือเรียกวา 
"โรงเต๊ียม" 

 
 
 
 
 



 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก             พักโรงแรมตกแตงสไตลถํ้า 2 คืน GOREME KAYA HOTELหรือเทียบเทา

ในระดับเดียวกันมาตรฐานตรุก ี
** ในกรณีโรงแรมสไตลถํ้าเต็ม ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ใชโรงแรมเทียบเทา

ระดบัเดียวกนัแทน** 
 

 
 

 



 

 

 

วันทีห่ก ชมพิพิธภณัฑกลางแจงเกอเรเม •  นครใตดนิคาดคั •  หุบเขาอุชิซาร  •      
ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ •  ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ •             
โชวระบําหนาทอง  (เชา/กลางวนั/เย็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  ชมพิพิธภณัฑกลางแจงเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM) เปน

สถานทีท่ี่มคีวามงดงามและเต็มไป
ดวยคุณคาทางประวติัศาสตร 
ไดรับขึ้นทะเบียนจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 
1984 สรางโดยชาวคริสตที่
หลบหนีการเขนฆาคนตางศาสนา
ของทหารออตโตมัน และสราง



 

 

 

โบสถไวมากกวา 30 แหง จนกลายเปนศูนยกลางสํานักสงฆเมื่อราวป 300-1200 
ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถํา้ทีถู่กวาดไวตัง้แตศตวรรษที่ 
9 ชางงดงามตราตรึงใจแกผูมาเยือน 

 

 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
จากน้ัน นครใตดินคาดคั (CARDAK UNDERGROUND CITY)เกิดจากการขดุเจาะ

พื้นดินลกึลงไป 10 กวาช้ัน เพื่อใช
เปนที่หลบภัยจากขาศึกศตัรู ใน
ยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกีย
ในอดีต โดยทัง้จากชาวอาหรับ
จากทางตะวันออกทีต่องการเขา
มายดึครองดินแดนน้ีเพื่อหวงั
ผลประโยชนทางการคาและชาว
โรมันจากทางตะวันตกดวยเหตผุล
เดียวกัน รวมทัง้ตองการที่จะหยดุยั้งการเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ีดวย
เมืองใตดินแหงน้ีมคีรบเคร่ืองทุกอยางทัง้หองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอม
อาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญ
ขุดลกึลงไปใตดินหลายช้ัน แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น 
หนาหนาวอากาศอบอุน มีอุณหภมูิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดวยการ



 

 

 

ออกแบบทีดี่ มีทางออกฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัว ทําใหอากาศ
ถายเท 

 ชม หุบเขาอชิุซาร (UCHISAR VALLEY) เปนหินขนาดใหญทีก่อตัวขึ้นและสูง
ตระหงานเหนือภมูิประเทศรอบ
ดาน ดูเหมือนรังมดที่เต็มไปดวยรู
ขนาดเล็กและมดื ปราสาทน้ีดึงดูด
ผูมาเยือนดวยประวติัอันนาสนใจ
และทวิทศันตระการตา ซึ่ง
มองเห็นภมูิทศันโดยรอบและภูเขา 
Erciyes ที่เห็นอยูลิบๆ มองหารู
สีดําที่เปนสัญลักษณทางเขาสูที่
พัก อุโมงค และรังนกพิราบที่สลักเขาไปในเน้ือหินเมือ่หลายรอยปกอน 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตุรกีทีม่ีช่ือเสียงโดงดังไปทัว่โลก มี
คุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมรีาคาแพง หาซื้อไดทัว่ไป ลวดลายแตกตางกัน
ออกไปตามแหลงที่ผลติ แตละทองถิ่นจะมีสินคาขึ้นช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่
มีราคาแพงจะทอดวยขนสัตว มีช่ือเสียงมากทีสุ่ดตองเปนของเมอืงเฮเรเค 
(Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสนใบที่ใชทอคอื ฮาลี (Hali) 
เปนพรมทั่วไป ที่นิยมขายกันอยางแพรหลาย ทําจากวัสดุ ทั้งขนสัตว ฝ�าย ไหม 
ระหวางการทอเมือ่ผกูปมแลวจะตัดเสนใยออก จะเหลือเพียงดานเดียวทีม่ขีนปุยฟู
ขึ้นมา เปนลวดลายตามทีต่องการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว 
ฝ�าย และไหม ราคาถกูกวาฮาลี ชนิดทีม่ีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น     
ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญทานเลือกชมสินคาตาม
อัธยาศัย 

 



 

 

 

 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชวระบาํหนาทอง”BELLY DANCE เปนการเตนรําที่

เกาแกอยางหน่ึงเกิดขึ้นมาเมื่อ
ประมาณ 6000 ปในดินแดนแถบ
อียิปต และเมดิเตอรเรเนียน นัก
ประวัตศิาสตรเช่ือกันวาชนเผายปิซี
เรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษ
ระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน
และการเดินทางของชาวยิปซีทําให
ระบําหนาทองแพรหลาย มกีารพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม จน
กลายมาเปนระบําหนาทองตรุกีในปจจุบัน 

ที่พัก             พักโรงแรมตกแตงสไตลถํ้า 2 คืน GOREME KAYA HOTELหรือเทียบเทา
ในระดับเดียวกันมาตรฐานตรุก ี

 
** ในกรณีโรงแรมสไตลถํ้าเต็ม ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ใชโรงแรมเทียบเทา

ระดบัเดียวกนัแทน** 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่เจ็ด กรุงองัการา •  สสุานอาตาเติรก •  เมืองอสิตันบูล  (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
 
 
 
 
 
 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู  กรุงอังการา (ANKARA) ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง หรือทีม่ีช่ือตามประวติัศาสตรวา Angora เปนเมอืงหลวงของตุรกีใน
ปจจุบัน และเปนเมอืงใหญอันดับ ๒ รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตัง้อยูใน
เขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตรุกีบนทีร่าบสงูอนาโตเลีย โดยอยูหาง
จากนครอิสตันบูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร 
กรุงอังการาเปนที่ต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถาน
เอกอัครราชทตูประเทศตาง ๆ ในตุรก ี
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 
จากน้ัน ชม สสุานอาตาเตริก (ATATURK MAUSOLEUM MEMORIAL TOMB) 

เปนที่ฝงศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูนําในสงครามประกาศอิสรภาพ
จากอาณาจกัรออตโตมันและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตรุก ี



 

 

 

 
 
เดินทางสูเมืองอิสตันบลู (เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เปนเมืองทีม่ีประชากร
มากที่สดุในประเทศตรุก ีต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปน
เมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace 
ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝم�งอานาโตเลยี) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GONEN YENIBOSNA HOTEL หรอืเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่เมือง 

ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี
 
 



 

 

 

วันทีแ่ปด พระราชวังโดลมาบาหเช • ลองเรือชองแคบบอสพอรัส • บลูมอสก • ฮายา
โซฟอา  • ตลาดแกรนดบาซาร  (เชา/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
ชม  พระราชวังโดลมาบาหเช (DOLMABACHE PALACE) ซึ่งสรางเสร็จในสมัย

ของสุลตานอับดุลเมจติซึ่งทรงคลัง่ไคลความเปนยุโรปอยางที่สุดทรงมีพระประสงค
จะใหพระราชวงัแหงน้ีเปนที่ประทบัแหงใหมแทนพระราชวงัทอปกาปการอสราง
พระราชวังโดลมาบาหเชเนนความหรูหราอลังการสะทอนความเปนสถาปตยกรรม
แบบยุโรปที่เดนชัด ดานหนาพระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญสไตลบาร็อกต้ังตระหงาน 
ขณะทีตั่วพระราชวงัน้ันงดงามดวยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลกูกรงบันไดยงัตกแตง
ดวยแกวเจียระไน หองโถงใหญประดับดวยโคมระยาขนาดมหึมาหนักกวา 4.5 ตัน 
อลังการงานสรางจริงๆ 

 
 
จากน้ัน นําทานลองเรือชมบรรยากาศ ณ ชองแคบบอสพอรสั (BOSPORUS 

STRAIT) เปนชองแคบทีก่ั้นระหวางตุรกีเธรซที่อยูในทวีปยุโรปกบัคาบสมทุรอานา
โตเลียในทวีปเอเชีย เปนชองแคบหน่ึงของตุรกีคูกับชองแคบดารดะเนลสทางตอน
ใตที่เช่ือมกับทะเลอีเจียน ชองแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและชองแคบดาร
ดาเนลสทางตอนใตเช่ือมระหวางทะเลดํากับทะเลมารมะราซึง่เปนสวนหน่ึงของ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนชองแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร สวนทีก่วางที่สุด
กวาง 3,700 เมตร สวนที่แคบที่สดุกวาง 700 เมตร ความลึกระหวาง 36 ถงึ 



 

 

 

124 เมตร ฝم�งทะเลของชองแคบเปนเมืองอิสตันบูลทีม่ีประชากรหนาแนนถึงราว 
11 ลานคน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน ชมสญัลกัษณของเมืองนครอิสตนับลู “บลูมอสก” (BLUE MOSQUE) สุเหรา

สีน้ําเงิน สถานที่ที่ไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีช่ือเรียกอีก
อยางหน่ึงวาสุเหราสุลตานอาหเมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เปนสุเหราทีม่ีแรง
บันดาลใจมาจากการสรางทีต่องการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวาวหิาร
เซนตโซเฟยในสมัยน้ัน ซ่ึงวิหารเซนตโซเฟยไดรับการจดัอันดบัเปน 1 ใน 7 ของ
สิ่งมหัศจรรยของโลกในยคุกลางสุเหราแหงน้ีประดับดวยกระเบ้ืองอัซนิค บน
กําแพงช้ันในทีม่ีสีฟ�าสดใสลายดอกไมตางๆเชนกุหลาบ ทวิลิปคาเนช่ัน ฯลฯ โดย
หันหนาเขาวิหารเซนตโซเฟยเพือ่ประชันความงามกนัคนละฝم�ง ถามองจากดานนอก
วิหารจะมองเห็นหอสวดมนต 6หอ ซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนตเพียง 1 หรือ 2 
หอ แตมัสยิดแหงน้ีม ีหอมินาเร็ตทั้ง 6 หอ ตกแตงดวยหนาตาง 260 บาน สลับ
ดวยกระจกสีอันนาวิจติร มีพื้นที่ใหละหมาดกวางขวาง มขีนาดใหญ ภายใน
ประกอบดวย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พักสาํหรับขบวนคาราวาน โรง
ครัวตมน้ํา ปจจุบันเปดใหเขาไปทําละหมาด 24 ช่ัวโมง  

 

 
 
 
 



 

 

 

นําทานชม ฮายาโซฟอา (HAGIA SOPHIA) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายอีส
เทิรนออรทอดอกซ ตอมาถกูเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพพิิธภัณฑ ต้ังอยูที่นคร
อิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเปนสิง่กอสรางที่ยิง่ใหญที่สุดแหงหน่ึงและมกัถูกจดัให
อยูในรายการสิง่มหศัจรรยของโลกในยคุกลางจุดเดนอยูทีย่อดโดมขนาดมหึมา
กลางวหิาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน ฮายาโซฟ
อาเคยเปนโบสถที่ใหญที่สุดในโลกมานานเกือบพันป จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียา
สรางเสร็จในป 1520สิง่กอสรางที่ปรากฏอยูในปจจุบันถกูสรางใหเปนโบสถใน
ระหวางป ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจัสติเนียนแหงจกัรวรรดิไบแซนไทน และ
เปนโบสถหลงัที่สามถกูสรางขึ้นในสถานที่เดียวกันน้ี (โบสถสองหลังแรกถกูทําลาย
ในระหวางการจลาจล) โบสถน้ีเปนศูนยกลางของนิกายอีสเทรินออรทอดอกซเปน
เวลาเกอืบ 1,000 ปในป 1453 หลังจากที่จกัรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบ
แซนไทน สุลตานเมหเหม็ดที่ 2 จงึดัดแปลงโบสถใหกลายเปนสุเหรา เชนยายระฆัง 
แทนบูชา รูปปم�นตาง ๆ ออก และสรางสัญลักษณทางอิสลาม เชนเสามินาเรต แทน 
สุเหราโซฟอาเปนสุเหราหลักของอิสตันบูลมากวา 500 ป และเปนตนแบบของ
สุเหราออตโตมันอีกหลายแหง เชนสุเหราสุลตานอาเหมด็ (สุเหราสีน้ําเงิน), สุเหรา
เซหซาเด, สุเหราซอืเลยมานิเย และสุเหรารืสเตม ปาชา ในป 1935 ฮายาโซฟอาก็
ถูกเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑโดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปจจุบัน 

 

 



 

 

 

จากน้ัน ชอปปم�ง ณ ตลาดแกรนดบาซาร (GRAND BAZAAR) เปนตลาดที่เกาแกที่สดุ
ในประเทศตุรกี มีความเปนมา
ยาวนานกวา 1,000 ป นอกจากจะ
เกาแกที่สดุแลว ยังเปนตลาดในรม
สถาปตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ
และเกาแกที่สุดในโลกอีกดวย ภายใน
ตลาดแกรนดบาซารมีรานคามากกวา 
4,000 ราน มทีางเขามากกวา 21 
ทาง แบงออกเปนโซนตามประเภท
สินคาชัดเจน สินคาหลักๆ ทีข่ายในน้ีคือ เคร่ืองเงิน พรม สิ่งทอ เส้ือผา วตัถุ
โบราณ ทองคาํ และของทีร่ะลกึ 

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดแกรนดบาซารเพ่ือความสะดวกสบายในการชอปปم�ง 
นําทานเดินทางสูสนามบิน อิสตันบลู ISTANBUL INTERNATIONAL 
AIRPORT 

หลงัจากน้ัน ใหทานไดพกัผอนระหวางรอเปลี่ยนเคร่ืองโดยมีรานคาปลอดภาษี แบรนดสินคาช้ัน
นํา เชน HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยงัมีรานอาหาร
ตางๆอีกมากมาย  

 
วันที่เกา  สนามบนิอิสตันบลู • กรงุเทพ 
01.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบนิเตอรกิชแอรไลนเที่ยวบิน

ทีT่K68  
15.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 
 

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

 
 
 



 

 

 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
 

ตารางวันเดนิทางราคา 9 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอรไลน (TK) 

วันเดินทาง จํานวน ไฟลทบนิ ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

เด็กไมมี
เตียง พักเดี่ยว 

06 – 14 ก.พ. 63 
**วันมาฆบชูา** 35 TK65 22.50-05.45 

TK68 01.50-15.05 33,900 33,500 32,900 6,000 

22 ก.พ. – 01 มี.ค. 
63 35 TK65 22.35-05.45 

TK68 01.50-15.10 33,900 33,500 32,900 6,000 

12 – 20 มี.ค. 63 35 TK65 22.50-05.45 
TK68 01.50-15.05 32,900 32,500 31,900 6,000 

26 มี.ค. – 03 เม.ย. 
63 35 TK65 22.50-05.45 

TK68 01.50-15.00 33,900 33,500 32,900 6,000 

02 – 10 เม.ย. 63 
**วันจักรี** 35 TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 34,900 34,500 33,900 6,000 

16 – 24 เม.ย. 63 35 TK65 21.45-04.10 
TK68 01.25-15.00 34,900 34,500 33,900 6,000 

01 – 09 พ.ค. 63 
**วันแรงงาน** 35 TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 34,900 34,500 33,900 6,000 

18 – 26 มิ.ย. 63 35 TK65 21.45-04.10 
TK68 01.25-15.00 33,900 33,500 32,900 6,000 

 
***หมายเหตุ*** 

ไฟทบินขาไป TK 65 ตั้งแตเดือนเมษายนจะบินเวลาเร็วขึ้นเปน 21.45 น. - 04.10 น. 
 

 



 

 

 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิไป -กลบัพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-กรุงเทพฯ สายการบิน 

Tukish Airlines(TK) ไมสามารถสะสมไมลได 
  ตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ NAV-IST เนฟเซไฮ-อสิตันบลู 
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

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

ขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
  คาทีพั่กโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
  คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น้ําดื่มบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณทีี่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทวัรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทัง้ทริป 
80USD/ทาน 



 

 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์คณะเดินทาง 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบรษัิทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิมทานละไมเกิน 
4,000 บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดนิทาง 
2.กรุณาจองทวัรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วนัมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรณุาชําระกอนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงือ่นไข
ใดๆทัง้สิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
5.กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋
รถทวัร,ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครัง้กอนทําการออกตัว๋หรือชําระคาทวัร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมได 
แจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบทุก
กรณี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โรงแรมทีพั่ก 
  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน  

กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บรษัิทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทานมากกวา  

  การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบ
เดี่ยว 
 Single หองคู Twin/Double อาจจะไมตดิกันหรืออยูคนละช้ัน 

  มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับ
สากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเปนการรบัรอง
มาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทาน้ัน ไมสามารถ
เปรียบเทียบกับระดับสากลได 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตภุัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติ(ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัใน
เงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททวัร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบรกิารไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงนิแลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสทิธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนา
อยางถองแทแลวจงึมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง* 


