
 
 



   

 

ตุรกี 10 วัน 7 คืน 
วันแรก   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

23.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาท่ีใหการตอนรับ

พรอมอํานวยความสะดวก 
 

วันท่ีสอง  ดูไบ– อิสตันบูล– ลองเรอืชองแคบบอสฟอรัส 

03.30 น. ออกเดินทางสูกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK377/EK119 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ*.*.*. 

13.50น. (เวลาทองถ่ิน)เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL 

AIRPORT)หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนและศุลกากรเรียบรอยแลว .....นําทาน ลองเรอืผานชอง

แคบบอสฟอรัสซ่ึงเปนอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีทําใหเสนทางน้ีมีความนาสนใจมาก 

ดวยการลองชมวิวไปดวยเรือลําใหญ 2 ชั้น เปดพ้ืนท่ีกวางบนดาดฟาเรือให

นักทองเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบไดสบาย บริเวณชองแคบบอส

ฟอรัสน้ีคือจุดแบงอิสตันบูลออกจากเอเชยีและยุโรป และยังเปนจุดเชื่อมตอ

ระหวางทะเลดํา (THE BLACK SEA) และทะเลมารมารา (SEA OF 

MARMARA) เปนจุดสิ้นสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปท่ีบรรจบกัน มีความกวางตางกันไป บางจุด

กวาง 500 เมตร ในขณะท่ีบางจุดกวางถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอิ่มวิว

อิ่มบรรยากาศของสองฝงชองแคบและพระราชวังโดลมาบาเชท่ีต้ังอยูริมนํ้าในอีกมุมหน่ึงซ่ึงสวยสงานา

ชม  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  GOLDEN WAY HOTELหรือเทียบเทา 

 

วันท่ีสาม อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหราสีนํ้าเงิน-พระราชวังทอปกาป-ชานัคคาเล 

เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานถายรูป (ดานนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จัตุรัสท่ีแตเดิมในยุค

โบราณถือเปนจุดศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซนเทียมและใชเปนลานกวาง

สําหรับแขงกีฬาขับรถมา แตในปจจุบันลานแขงน้ีไมไดถูกใชงานเหมือนเชนเดิม

อีกแลว เหลือเพียงรองรอยจากอดีตท่ีมีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน “เสาโอเบ

ลิสกแหงกษัตริยเธโอโดเชียส” (THEODOSIUS OBELISK) เปนเสาทรง

สี่เหลี่ยมฐานกวางแลวคอยเรียวยาวขึ้นไปเปนยอดแหลมเสาโบราณตนท่ี 2 เรียกกันท่ัวไปวา “เสางู” 

(BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เปนเสาบรอนซท่ีแกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไป



   

 

มา ไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบกรีกท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีมีเหลืออยูในอสิตันบูลทุกวันน้ี เคยถูกประดับอยู

ท่ีวิหารเมืองเดลฟ ประเทศกรีซ และถูกสรางขึ้นเม่ือ 479 ปกอนคริสตกาลในครั้งท่ีรบชนะเปอรเซีย เสา

ท่ี 3 มีชื่อวา “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) สรางขึน้ในป พ.ศ. 1483 เม่ือครั้งเริ่ม

สรางน้ันเปนเสาบรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซไปจนหมด ปจจุบัน

นักทองเที่ยวท่ีเขาไปชมจึงมีโอกาสไดเห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเปนเพียงแคเสาปูนเทาน้ัน  

นําทาน ถายรูป (ดานนอก) สุเหราสีนํ้าเงิน (BLUE MOSQUE)ปจจุบันถือเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของอสิ

ตันบูล เปนมัสยิดท่ีถูกสรางขึ้นอยางย่ิงใหญ เริ่มสรางในป พ.ศ. 2152 และสรางเสร็จในป พ.ศ. 2159 

ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟาต้ังอยูโดดเดนอันเปนท่ีมาของชือ่ “BLUE MOSQUE” สวนภายในก็จะ

ประดับตกแตงดวยกระเบ้ืองอิซนิคตามผนังและกําแพงโดยรอบเปนลวดลายตางๆ และแนนอนวา

กระเบ้ืองท้ังหมดน้ีเปนสีฟา และสีฟาท้ังขางนอกขางในของมัสยิดแหงน้ียังเขากันดีกับบรรยากาศของ

ชายฝงทะเลท่ีอยูทางเบ้ืองหลังจากสุเหราสีนํ้าเงิน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทาน ถายรูป (ดานนอก) พระราชวังทอปกาป (TOPKAPISARAYI)พระราชวังเกาแกและเปนสถานที่

ชื่อดังของอิสตันบูลอีกแหงหน่ึงท่ีนักทองเที่ยวจะตองแวะชม และรับรองวาจะไมผิดหวังในความ

สวยงาม ล้ําคา และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปมีความสําคัญทางประวัติศาสตรเพราะเคยใชเปนท่ี

ประทับขององคสุลตานมายาวนานหลายองค ถูกสรางขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2021 โดยคําบัญชาของ “สลุตาน

เมหเมตท่ี 2” แหงอาณาจักรออตโตมัน หรอืสมญานามที่ทานไดรับคือ “สุลตานเมหเมตผูพิชิต” ปจจุบัน

ไดถูกเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีจัดแสดงขาวของเครื่องใชโบราณของราชสํานักตุรกีท่ีนาชม

มาก จะแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 สวน คือจะมีพ้ืนท่ีของพระราชวังชั้นนอก 

พระราชวังชั้นใน และมีพ้ืนท่ีท่ีเคยใชเปนฮาเร็มของสุลตาน เม่ือยางกาวเขาสู

พระราชวังจากชั้นนอกและชั้นในจะไดเห็นการตกแตงพระราชวังท่ีวจิิตรอลังการ

อยางมาก จุดท่ีนาสนใจมากคือ ทองพระคลังท่ีใชเปนท่ีเก็บทรัพยสมบัติมีคา

ท้ังหลาย โดยเฉพาะ กริชแหงทอปกาป (Topkapi Dagger) ท่ีงดงามต้ังแตสวนของปลอกสวมที่

ประดับดวยอญัมณี ไขมุกและทองคํา สวนบนดามกริชน้ันประดับดวยมรกตงดงาม นอกเหนือจาก

ความสวยงามของอญัมณีและเครื่องประดับท้ังหลาย นักทองเที่ยวจะไดชมเครื่องโลหะโบราณ 

เครื่องปนดินเผาและเครื่องกระเบ้ืองอีกมากมาย  

นําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล (CANAKKALE)ซ่ึงต้ังอยูริมทะเลมารมาราและทะเลอีเจียน ในอดีต

ชานัคคาเลเคยเปนศูนยกลางการคาและการเดินเรือ เพราะเปนอีกจุดท่ีเชื่อมตอเอเชียกับยุโรปเขา

ดวยกัน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  TROIA TUSAN HOTELหรือเทียบเทา 

 



   

 

วันท่ีสี่  ชานัคคาเล-มาไมเมืองทรอย-อัซเคลปออน-อิซเมียร 

เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเกาแกในตํานานแหงน้ีหลังจากท่ี

กลายเปนอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ไดถูกคนพบ พ.ศ. 2413 

“ไฮนริช ชลีมานน” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดีชาว

เยอรมันไดเปนผูบุกเบิกขุดพบซากเมืองโบราณข้ึนซ่ึงก็คือเมือง

ทรอยน่ีเอง เปนซากเมืองโบราณท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับทะเลอิเจียน

ตอนบน และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกลกันมีชองแคบ “ดารดาแนลล” (Dardanelles) 

และ “คาบสมุทรกัลลิโปล”ี (Gallipoli) จากน้ันไฮนริชก็ใชเวลา 20 ปถดัมาในการขุดคนเพ่ิมเติมและ

ศึกษาความเปนมาของซากเมืองแหงน้ี จนพบวาทรอยน้ันแบงออกเปน 9 ยุค นับต้ังแตเม่ือ 3,000 ป

กอนคริสตกาล ไลมาจนถึง พ.ศ. 943 และท้ังหมดน้ีไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหโฮเมอรสรางสรรค

ผลงานการเขียนท่ีโดงดังกองโลกอยางมหากาพยอิเลียดและโอดิสซียชม (ดานนอก) มาไมเมืองทรอย

ฉบับท่ีใชถายภาพยนตรฮอลลีวูด (WOODEN HORSE OF TROY)หน่ึงในกลยุทธทางการทหารท่ี

ชาญฉลาด และเปนเหตุใหเมืองทรอยพายแพแกกรีก จึงกลายเปนเรื่องราวท่ีโจทยจันทและโดงดังไปทั่ว

โลก และกลายเปนหน่ึงในสัญลักษณของเมืองทรอยต้ังแตน้ันเปนตนมา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเขาชมอัซเคลปออน (ASKLEPION)ท่ีในอดีตน้ันเคยเปนศูนยกลางทางการแพทยท่ียิ่งใหญ ตัว

วิหารน้ันไดถูกสรางขึ้นต้ังแตเม่ือ 400 ปกอนคริสตกาล เพ่ือถวายแดเทพอัซเคลปออส เทพแหงการ

รักษาเมืองน้ี ยังเปนเมืองศูนยกลางของการแพทยท่ีใหญท่ีสุดในขณะน้ัน และยังเปนโรงเรียนสอน

เกี่ยวกับจิตวิทยาแหงแรกของโลก ปจจุบันเราจะยังไดเห็นรองรอยความยิ่งใหญในอดีตได  

 นําทานเดินทางสู เมืองอิชเมียร(IZMIR) เพ่ือเขาสูท่ีพัก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณหองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก   BLANCA HOTELหรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหา  เมืองโบราณเอฟซุส-รานเสื้อหนัง-ปามุคคาเล 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟซุส (EPHESUS)ท่ีไดชื่อวาเปนเมืองโบราณและ

เปนเมืองหลวงแหงเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟซุสถือกําเนิดขึ้นต้ังแตยุค

กอนคริสตกาลเสียอีก และก็ดําเนินมาพรอมกับยุครุงเรืองของชนชาตกิรีก ตรงกับ

ยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส ซี

ซาร” (AUGUSTUS CAESAR) เปน

ศูนยกลางทางการคาการเงินของเอเซียต้ังแตหลังจาก พ.ศ. 900 



   

 

เปนตนมา ปจจุบันน้ีแมจะผานมานานกวา 2,000 ปแลวแตเอฟซุสก็ยังไดรับการยอมรับวาเปนเมือง

โบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไดดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก สิง่ท่ีมีใหเราไดชมกันจึงเปนความยิ่งใหญของซาก

เมืองโบราณ โรงละครเกาแกท่ีจุผูชมไดมากถึง 25,000 คน เทียบไดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุค

น้ัน แมจะเริ่มกรอนไปบางแตเทาท่ีเหลือก็ยังดูแข็งแกรง และในโอกาสพิเศษตางๆ ก็อาจมีการจัดแสดง

แสงสีเสียงบางในโรงละครแหงน้ี บริเวณอืน่ๆ ยังมีโรงอาบนํ้าโบราณแบบตุรกีแท แทนบูชาเทพเจา มี 

หองสมุดเซลซุสท่ีสรางโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียสอควิลา” (JULIUS AQUILA) เพ่ืออุทิศแด

นายกเทศมนตรีซ่ึงเปนพอของทานกงสุล และยังไดบรรจุศพของผูเปนพอไวใตหองสมุดแหงน้ี แตมาถูก

ทําลายท้ังตัวอาคารและหนังสือจากขาศึกศัตรู มีการประสบภัยจากแผนดินไหวบาง เสียหายไปมากแตก็

ยังยืดหยัดเคียงคูกาลเวลามาไดไมหางกันนักมี วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน (TEMPLE OF 

HADRIAN)ท่ีสรางขึ้นเพ่ือถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ซ่ึงพระองคคืออกีหน่ึงจักรพรรดิผูยิ่งใหญของ

โรมัน วิหารแหงน้ีเม่ือเทียบกับอายุแลวตองบอกวายังอยูในสภาพท่ีสมบูรณมาก และยังถูกออก

แบบอยางสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนท้ัง 4 ตนท่ีอยูทางดานหนาวิหาร โครงประตูหนามีจ่ัวหินโคง

แกะสลักลวดลายสวยงามนามอง   

นําทานชอปปง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูงประเทศตุรกีถือเปนประเทศหน่ึงท่ีขึ้นชื่อในดานเครื่อง

หนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑจากหนังคุณภาพสูงออกมาไดอยางดี ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคน

เครื่องหน่ังกันไดตามอัธยาศัย ไมวาจะเปนเสื้อ กระเปา เสื้อโคช และอีกมากมาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามุคคาเลเคยเปนท่ีต้ังของนครเฮียราโปลิส 

(HIERAPOLIS)และท่ีต้ังของลานหินปูนขนาดมหึมา ชมปราสาทปุยฝายสิ่ง

มหัศจรรยทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากธารนํ้าใตดินซ่ึงมีสวนประกอบของแคลซียม

ออกไซดและมีอุณภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสไดไหลลงมาจากภูเขา “คาลดา

กิ” แลวแรธาตุเกิดการตกตะกอนทําปฏิกิริยาจับตัวกันเปนกอนแข็งลดหลั่นเปน

ชั้นเปนแองเปนลานตางกันไป แตกลับกลายเปนเหมือนประติมากรรมจากฝมือ

ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในท่ีสุดปามุคคาเลก็ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมจากองคการยูเนสโกเม่ือในป พ.ศ. 2531 คําวา “ปามุคคาเล ในภาษาตุรกีน้ันหมายถึง 

“ปราสาทปุยฝาย” เพราะบางสวนบางมุมของกอนแคลเซียมก็มีรูปรางคลายกอนเมฆหรือกอนหิมะ

ตามแตจะจินตนาการ สวนบางจุดก็จะเปนแองรองรับนํ้าแรอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสท่ีชาว

ตุรกีนิยมนําไปอาบและด่ืมกิน เพราะเชื่อวาเปนนํ้าแรธรรมชาติท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคความดัน

โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปสสาวะ โรคไตและโรคไขขออักเสบ  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก   TRIPOLIS HOTELหรือเทียบเทา 

 



   

 

วันท่ีหก  ปามุคคาเล-คอนยา-คาราวานสไลน-คัปปาโดเกีย-ชมระบําหนาทอง 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA)เมืองท่ียิ่งใหญไมแพเมืองใดเพราะมีตําแหนงเปนถึงอดีตเมือง

หลวงของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุงเรอืงมากในสมัย สุลตานอาเลดิน เคยโค

บาทความรุงเรืองน้ีทําใหเกิดการกอสรางอาคารและวิหารตางๆ มากมาย และสวนใหญสิ่งกอสรางเหลาน้ี

ก็โดดเดนดวยสถาปตยกรรมของเปอรเซียและไบแซนเทียมตามที่ไดรับอิทธิพลเขามาในเวลานั้นชมทาน

ถายรูปดานนอกคาราวานสไลน (CARAVANSERAI)ซ่ึงเปนจุดพักแรมของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน 

หรือเรียกงายๆ วาเปนโรงแรมขางทางของคนเดินทางในยุคน้ัน หากมองจากมุมสูงจะเห็นเปนเหมือนรั้ว

กําแพงลอมเปนกรอบสี่เหลีย่มอยูกลางทุงกวาง ตรงกลางของกรอบจะเปนพ้ืนท่ีโลงหรืออาจจะมีบอนํ้า

ธรรมชาติ และมีสวนท่ีเปนหลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได นักเดินทางท่ีมาพรอมกอง

คาราวานมาและอูฐมักแวะพักแรมในชวงคํ่า จนรุงเชาก็จะออกเดินทางตอ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และ

ยังเปนเมืองท่ีอุดมไปดวยความสวยงามของภูมิประเทศ เพราะต้ังอยูระหวางทะเลและภูเขา ดวย

รูปลักษณของคัปปาโดเกียท่ีดูแปลกไมเหมือนใคร ทําใหมีคําถามเกิดขึ้นเสมอวา เหตุใดคัปปาโดเกียจึง

มีลักษณะเชนน้ี เพราะแมแตผูท่ีคนพบคับปาโดเกียคนแรกอยาง “ฮาลี คานาโซส” 

ก็ยังสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแหงน้ีพ้ืนท่ีท่ีเปนคัปปาโดเกียอยางท่ี

เห็นทุกวันน้ีเม่ือกวา 3 ลานปกอนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอยางรุนแรง 

ก็ไดผลักดันลาวาออกมาเปนจํานวนมาก และทับถมทั้งเถาถานหนาบางคละกันไป

จนเกิดเปนแผนดินใหมขึ้น จากน้ันก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเล็กละ

นอย ระยะเวลา 3 ลานปธรรมชาติจึงสรางสรรคความแปลกใหแกโลกแบบคาดไม

ถึง คัปปาโดเกียจึงกลายเปนเหมือนดินแดนพิศวงท่ีเต็มไปดวยแทงหินเปนรูปทรงกระบอกบาง รูปกรวย

คว่ําบาง บางชิ้นเปนเหมือนปลองหรือโดมสูงท่ีคนสามารถเขาไปอยูดานในได และมีอยูมากมายเหมือน

เปนเมืองในเทพนิยาย จนชาวพ้ืนเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชื่อหน่ึงวา ปลองไฟนางฟา(FAIRY 

CHIMNEY) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชมระบําหนาทองกิจกรรมที่ควรไดสัมผัสและอยาพลาดใหตัวเองตองเสียดายในภายหลัง เพราะ

น่ีคือกิจกรรมพิเศษท่ีบงบอกถึงเอกลักษณสําคัญของชาวตุรกีมาต้ังแตอดีต และนักทองเท่ียวก็มักรอ

คอยท่ีจะไดชม โดยเฉพาะไฮไลทของการแสดงก็ตองเปน “ระบําหนาทอง” (Belly Dance) ท่ีชวนตื่นตา

ต่ืนใจและรูสึกสนุกคึกคักไปกับผูแสดงดวย นักแสดงเหลาน้ีถือวาเปนยอดฝมือ หากโชคดีกวาน้ันคุณ

จะไมไดเปนแคผูชมแตอาจถูกเชิญใหขึ้นบนเวทีไปรวมสนุกกับนักแสดงเหลาน้ีดวยก็ได ฉะน้ันนอกจาก

จะสนุกแลวก็ยังจะไดประสบการณดีๆ และความประทับใจกลับบานอีกดวย 



   

 

ท่ีพัก  MUSTAFA HOTELหรือเทียบเทา 

 

วันท่ีเจ็ด  คัปปาโดเกีย-นครใตดินคารตัค-พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม-โรงงานพรม-อังคารา 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สําหรับทานท่ีสนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณล็อบบ้ี โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทบอลลูนรอรับทาน เพ่ือ

นําทานเปดประสบการณใหมท่ีไมควรพลาด กับการน่ังบอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจาก

ดานบนพรอมรับประกาศนียบัตรท่ีมอบใหกับทุกทาน 

(ทัวรน่ังบอลลนูน้ีเปนทัวรพิเศษ ไมไดรวมอยูในคาทัวร คาขึ้นบอลลูน

ประมาณทานละ 250ดอลลารสหรัฐ กรณุาสอบถามหัวหนาทัวร) 

นําทานเขาชมถํ้าใตดินคารตัด (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิด

จากการขุดเจาะพ้ืนดินสมัยกอนตอนเกิดสงคราม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ท่ีครั้งหน่ึงเคยเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง พ.ศ. 552 เพราะฉะน้ันท่ีน่ีจะมี

สิ่งกอสรางท่ีเกี่ยวของกับศาสนาคริสตอยูมากกวาเมืองอื่นๆ 

อยางเชน โบสถเซนตบารบาราท่ีถือไดวาเปนโบสถเกาแกท่ีสรางขึ้น

ในยุคแรกๆ ท่ีมีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดาน

โบสถ แตเพราะเสลาที่ยาวนานทําใหสีของภาพจืดจางลงไปมาก

แลว และ “โบสถแอปเปล” ท่ีอยูใกลกัน หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนที่สีสันจัดจานมากกวา

ในโบสถเซนตบารบาราก็ใหมาท่ีน่ี  ซ่ึงสวนมากเปนภาพที่แสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และท่ีไดชื่อ

เรียกวาโบสถแอปเปลก็เพราะดานหนาของโบสถมีตนแอปเปลอยูน่ันเอง รวมทั้งท่ี “โบสถมังกร” หรือท่ี

ชาวพ้ืนเมืองเรียกวา “YilaniKilise” ก็จะมีความนาสนใจอยูท่ีภาพวาดการตอสูของนักรบในยุคน้ัน 

นําทานชมโรงงานทอพรมผลิตภัณฑขึ้นชือ่ของประเทศตุรกี ท่ีมีลวดลายท่ีสวยและประณีต ใหทานได

อิสระเลอืกซ้ือสิ้นคาและของท่ีระลึกไดตามอัธยาศัย  

 นําทานเดินทางสูโรงงานเครื่องประดับ(JEWELLY FACTORY)เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการ

ผลิตสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและชื่อเสียงโดงอิสระใหทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู เมืองอังคารา (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับ 

2 รองจากอิสตันบูล เปนศูนยกลางของท้ังคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก   SERGAH HOTELหรือเทียบเทา 

 

 



   

 

วันท่ีแปด อังคารา-อิสตันบูล-สไปซมารเก็ต 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสูเมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย อิสระชอปปงท่ี สไปซมารเก็ต (SPICE MARKET) ซ่ึงเปนยานชอปปงท่ีใหญเปนอันดับสองรองจาก

ตลาดแกรนดบารซาร และก็กอต้ังมานานต้ังแต พ.ศ. 2203 สินคาท่ีมีจําหนายในตลาดแหงน้ีก็ตรงตาม

ชื่อน่ันคือกลุมเครื่องเทศที่แทบทุกรานจะมีกระบะไมวางเรียงกันเปนแถวแลวบรรจุผงเครื่องเทศไวจน

เต็ม เครื่องเทศแตละชนิดก็มีสีสันแตกตางกันไป สวนใหญจึงมักเปนคนพื้นท่ีท่ีจะมาซ้ือนําไปปรุงอาหาร 

และยังมีสินคากลุมธัญพืชท้ังหลาย โดยเฉพาะตระกูลถั่วของตุรกีจะเปนท่ีขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศ

ยังมีผลไมท้ังสดและแหง นํ้าผ้ึงแท นํ้ามันหอมระเหย สมุนไพร ชาทองถ่ินชั้นดี และท่ีนาลองชิมสําหรับ

นักทองเท่ียวก็คือขนมพ้ืนเมืองของตุรกีแทๆ ตรงตามตนตํารับก็หาไดไมยากในตลาดแหงน้ี และยังมี

ราคาถูกอีกดวย 

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย *.*.*. 

ท่ีพัก  GOLDEN WAYหรือเทียบเทา 

 

วันท่ีเกา  อิสตันบูล-แกรนดบาซา-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระใหทานชอปปงสินคาท่ีแกรนดบารซา ตามอธัยาศัย…นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล 

15.35น. (เวลาทองถ่ิน)ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK120/EK374 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ *.*.*.  

 

วันท่ีสิบ  ประเทศไทย 

07.35 น. (เวลาทองถ่ิน)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
อัตราคาใชจาย 
 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ พักเด่ียว เพิ่ม 
4-13 ก.พ. / 18-27 ก.พ. / 4-13 มี.ค. 
13-22 มี.ค. / 18-27 มี.ค. / 1-10 เม.ย. 
14-23 เม.ย. / 24 เม.ย. – 3 พ.ค. 
30 เม.ย. – 9 พ.ค. / 5-14 พ.ค. 
29 พ.ค. – 7 มิ.ย. / 9-18 มิ.ย.  

29,900.- 9,500.- 

3-12 ก.ค. 34,900.- 9,500.- 
 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการ

เดินทาง ***  

หมายเหตุบริษัทฯขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
*.*.*. อัตราน้ีรวม*.*.*. 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยู 

ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบนิและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานัก

หรือศึกษาอยูเทาน้ัน  

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผู

เดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 

เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง 

ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ 

และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขยีน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  



   

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 

8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนัก 

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค

ประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปไกดทองถ่ิน คาทิปคนขับรถ100 USD 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง  
***รานคาในยโุรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา 
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไข 
สายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) 
ท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานยื่นวีซาแลว 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอน
การเดินทาง  



   

 

- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลวในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปน
สําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท 
ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกาย
แข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรนัน้ๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับ
ในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียว
ในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ่งจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 
อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ 
ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

 


