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วนัที่ 1  กรุงเทพฯ – บาหเ์รน - มสัยดิเอลฟาเตห ์– ประตูสูบ่าหเ์รน - ตลาดพื้นเมืองมานามา 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์ U สาย

การบนิกลัฟ์แอร ์เจา้หนา้ทีท่วัรค์อยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

11.50 น. ออกเดนิทางสู่  บาหเ์รน  โดย สายการบนิกลัฟ์แอร ์เที่ยวบินที ่GF153 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 20 นาท ี

14.35 น. ถงึ สนามบนิบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเข ้าเมอืงและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  จากนัน้นาํท่านเข า้ชม 

มสัยดิเอลฟาเตห ์(Al Fateh Grand Mosque) หน่ึงในมสัยดิทีข่ ึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก  ที่

ถูกต ัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมทีถู่กสรา้งขึ้นในปี 1987 และ  เป็นมสัยดิที่

ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิทีร่วบรว มมาจากท ัว่โลก  อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจ ากอติาลี โคมไฟจากออสเตรีย  

หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการทีท่าํจากอนิเดยี ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยดิทีเ่ป็นจดุศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้  

ในปี 2006 มสัยดิแห่งนี้ ยงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุแห่งชาติ อกีดว้ย  *** หมายเหตุ  : หากวนัเวลาดงักล่ าวทาง

มสัยดิมีกจิกรรมทางศาสนาหรอืมีประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยดิดว้ยเหตผุลใดกต็าม  ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเขา้

ชม และทางคณะทวัรจ์ะใหท้่านไดฟ้งับรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอ กมสัยดิเท่านั้น  จากนัน้นาํท่าน เดนิทางเขา้

ชม ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย  Sir Charles Belgrave ทีป่รึกษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รนเพือ่

เป็นทางเข ้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่ งเป็นย่านธุรกิจที่ สาํค ัญและแหล่ งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น  สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่  ค.ศ. 

1945 และไดร้บัการตกแต่งเพิม่เตมิในปี  ค.ศ. 1986 เพือ่ปรับเปลี่ยนใหม้ี รูปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิ สลามมากขึ้น 

จากนัน้เราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที ่ตลาดพื้นเมืองมานามา (Manama 

Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงทีม่คีวามสาํคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ่งทีน่ี่ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีี วติของคน

ทอ้งถิ่นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มช็อปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนาน

แทท้ีห่าชิมทีไ่หนไม่ไดใ้นโลกน้ี นอกจากทีน่ี่เทา่นัน้!!  

เยน็  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 ที่พกั    โรงแรม GOLDEN TULIP HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่ 2  บาหเ์รน - อสิตนับูล – อสิเมียร ์ 

 นําท่านเดินทางสูส่นามบนิบาหเ์รน 

10.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตรุกี  โดย สายการบนิ กลัฟ์แอร ์ เที่ยวบินที่ GF043 (บริการอาหารและเครื่องดื่ ม

บนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 20 นาท ี

14.35 น. ถงึ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองอซิเมียร ์(Izmir) ใชเ้วลาประมาณ 3.5 ช.ม. 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ที่พกั    โรงแรม BLANCA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 
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วนัที่ 3   เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนงั – บา้นพระแม่มาร ี– ปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํ ท่ าน ออก เดนิท างสู่  เมือง

โบราณเอเฟซุส (City of ) 

ระยะทาง  225 กิโลเม ตร   ที่

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระท ัง่

จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและ

ยิ่งใหญ่ทีสุ่ ดในเอเซยี ” เมอืง

โบราณทีส่มบูรณ์และม ัง่ค ัง่ทีสุ่ ด 

ถนนทกุสายปูดว้ยหนิอ่อน ชม  

หอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนี้มทีางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณป ระตูทางเขา้มี รูปแกะสลกั

เทพ ี4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพแีห่งปญัญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูป

แกะสลกัเทพที ัง้ 4 องคน้ี์เป็นของจาํลอง ส่วนของจริงนกัโบราณคดชีาวออสเตรียไดน้าํกลบัไปออสเต รียและตั้งแสดง

อยู่ทีพ่พิธิภณัฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจคุนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ ทีใ่หญ่

เป็นอนัดบัสามของโรง ละครโบราณในตรุกี มลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ ัง่ชมไ ล่ระดบั ขึ้นไป ปจัจบุนัยงั

สามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจดัการแสดงแส งสีเสยีงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบนํา้แบบโรม ั นโบราณ (Roman 

Bath) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํา้ใหเ้หน็อยู่จน ถงึทุกวนัน้ี นาํท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มาร ี (House of 

Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกนัว่ าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารีมาอาศยัและสิ้นพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูก คน้พบอย่ าง

ปาฏหิาริยโ์ดยแมช่ีตาบอดชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-

1824 หลงัจากนั้น นาํท่านเยี่ยมชม โรงงานหนงัชัน้นํา  (Leather Factory)  ซึ่งตรุกีเป็นประเทศทีผ่ลติหนงัทีม่ี

คุณภาพทีสุ่ด เป็นประเทศทีม่ฐีานการผลติเครื่องหนั งคุณภาพสูงทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆของโลก อกีท ัง้ย ังผลติเสื้ อหนงัส่ง

ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace, Prada, Michael kors  อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ ปามคุคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 224 กิโลเมตร เมืองที่มนีํา้พเุกลอืแร่รอ้นไห ลทะลุขึ้นมา

จากใตด้นิผ่านซากป รกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไ หลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปตัยกรรมสขีาวขึ้น

สวยงามแปลกตา  

คํา่   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ที่พกั    โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที่ 4  ปราสาทปยุฝ้าย – นครโบราณเฮยีราโปลสิ – คอนย่า - จุดพกัคาราวาน - คปัปาโดเกยี - โรงงานทอพรม - โรงงาน 

                    เซรามิก และเครื่องประดบั – ระบาํหนา้ทอ้ง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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นาํท่านเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) เมอืงแห่งนํา้พเุกลอืแร่รอ้น นาํท่านชมห นา้ผาทีข่าวกวา้ง ใหญ่ดา้นขา้ง

ของอ่างนํา้ เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํา้ตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปยุฝ้าย นํา้แร่ทีไ่หล

ลงมาแต่ละชัน้จะแขง็เป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเ ป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหศัจรรย ์นํา้แร่น้ี มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือนาํมาดืม่ เพราะเชื่อว่ามคุีณสมบตัิ ในการรกัษาโรค หวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ  ความ

ดนัโลหติสูง โรคทางเดนิปสัสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื่ อว่านํา้พรุอ้นสามารถรกัษาโ รคได ้จากนัน้นาํท่าน

เขา้ชม นครโบราณเฮยีราโปลิส (Hierapolis) นครเฮยีราโปลสิในสมยัก่ อนนัน้เชื่อกนัว่าเป็นน ครศกัดิ์สทิธิ์ ด ้วยชื่อว่า

เฮยีรา (Hiera) ทีแ่ปลว่าศกัดิ์สทิธิ์ (Holy) และโปลสิ  (Polis) ทีแ่ปลว่านคร  (City) ซึ่งก่อตัง้โดยกษตัริ ยยู์เมเนสทีส่อง

แห่งแพอรก์ามมุ นอกจากน้ีท่านยงัชมสถานทีส่าํคญัอื่น  ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑป์ามุคคาเล่ (Pamukkale Museum) โรง

อาบนํา้โรมนั  (The Baths) ซากโบสถส์มยัไบแซนไทน์ ฐานวหิารอะพอลโล  (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพ

โรมนั (The Theatre) เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ คอนย่า (Konya) ระยะทาง 401 กิโลเมตร  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของอา ณาจกัรเซลจูคในช่วงปี 

ค.ศ. 1071-1308 รวมท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ สาํคญัของภมูิ ภาคแถบน้ีอกีดว้ย ระหว่างท างใหท้่านไดช้มท ั ศนียภาพสอง

ขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝัง่ทางของประเทศตรุกี ระหว่างทาง นาํท่านชม ที่พกัของกองคาราวาน

ในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที่พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไ หมและชาวเตริ์ กสมยัออตโต

มนั จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 245 กิโลเมตร  คปัปาโดเกีย  เป็นเมอืงมรดก

โลกอกีแห่งหนึ่งในตรุกี ชื่อเมอืงมาจากรากศพัย์ ภาษาเปอรเ์ซยี ว่า คตัปาตุกา มคีวามหมายว่าดนิแดนทีม่ีมา้แสนสวย  

ตวัเมอืงสามารถมองเหน็ท ัง้ทะเลดาํและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดท้ ัง้สอง เมอืงคปัปาโดเกีย ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนั น่า

อศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ดงาม ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุกี เป็น

พื้นทีเ่กิดจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่ พ่นออกมาและ

เถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายท ัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึ้นมาจากนัน้กระแส นํา้ ลม ฝน แดด และหมิะ

กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดนิภูเขาไฟนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลา ดแปลกตาน่า พศิวง ที่เต็มไปดว้ยหนิ

รูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรงดูประหน่ึงดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นทีเ่รียกขานกนัว่า  

“ปล่องไฟนางฟ้า ” ในปี  ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นทีม่หศัจรรยแ์ห่งนี้ เ ป็นมรดกโ ลกทางธรรมชาติ และ

วฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก  (Ceramic 

Factory) และ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื้นเมอืงที่

มคุีณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
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คํา่   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านชม  ระบาํหนา้ทอ้ง  (Belly Dance) เพลดิเพลนิไปกบักา รแสดงระบาํ หนา้ทอ้งในชื่อ Cappadocia 

Turkish การแสดงระบาํที่ทีส่บืทอดกนัมายาวนานและ เก่าแก่ ทีสุ่ดของโลก เลยกว้่าได  ้แรกเริ่ มการระบาํหนา้ทอ้งนัน้

เกิดขึ้นในอยีปิตโ์บราณและแพร่กระจายไปยงัตะวนัออกกลาง ในอยีปิตโ์บราณผูห้ญงิ มกัเตน้ราํเพือ่เฉลมิฉลองชีวติ ทีม่ี

แต่ความสุข  

ที่พกั    โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ 5  นครใตด้ินไคมกัลี – หบุเขาอซุิซาร ์– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – องัคารา  

 

*** ท่านที่สนใจนัง่บอลลนูสามารถติดต่อแจง้ความประสงคไ์ดท้ี่ไกด ์อตัราค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) *** 

บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัท่านทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพเิศษ จาํเป็นตอ้ง

ออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารบัไปขึ้นบอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย ในอกีมมุ

หน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ

ในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาลและช่วงเวลา 

ขอ้ควรทราบ : 

- กรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลมุกจิกรรมเสรมิการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทกุประเภท ดงันัน้กจิกรรมขึ้นอย

การรบัผดิชอบในชวีติและทรพัยส์นิของท่านเอง 

- ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครึง่ช ัว่โมงก่อนออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัร์ทราบต ัง้แต่ก่อนวนัเดนิทางและเขา้

ร่วมกจิกรรม 

- กจิกรรมนี้ ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ตัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์ในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่านออกเดนิทางสู่  นครใตด้ินไคมคัลี  หรอื นครชาดคั  (Underground City of Derinkuyu or )ระยะทาง 35 

กิโลเมตร เกิดจากการขดุเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจาก เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากชาวโรมนั  ที่

ตอ้งการ ทาํลายลา้งพ วกนบัถอืศาสนาคริสต์  นครไคมคัลมีชี ัน้ล่างทีล่กึทีสุ่ดลกึถึ ง 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่ง น้ีมคีรบ
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เครื่องทกุอย่างท ัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํา้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้ง

เป็นหอ้งโ ถงกวา้ งว่ากนัว่าสามารถจคุนได ้ มากกว่า  30,000 คน จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่  หบุเขาอซุิซาร ์  (Uchisar 

Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาดงักล่าวมรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจาก

ฝีมอืมนุษยไ์ปเกือบท ัว่ท ัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุซิาร์  คือ บริเวณทีสู่งทีสุ่ดของบริเวณ

โดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้าํหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กิด ขึ้นเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่ องขา้ศึกยามมภียั

อกีดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านไดถ่้ายภาพบา้นพื้นเมอืงทีม่ผูีค้นอาศยัอยู่  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมอืงคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตรุกี เมอืงเกอเรเม่ต ัง้อยู่ในบริเวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นทีท่ีช่าวคริสเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นทีห่ลบหนีภยัจากการไล่ทาํรา้ยและสงัหารก่อนทีค่ริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ทีจ่ะเหน็ไดจ้ากคริสตศ์าส นสถานจาํนวนมากมายที่ ต ัง้อยู่ ใน

บริ เวณน้ี เป็นเมืองที่มชีื่อเ สยีงใน ดา้นการทอ

พรม และ การผลติเครื่องเซรามกิล ํา้ค่าแห่งหน่ึง

ทีม่ชีื่อเสยีง โด่ งดงัไปท ั ่ วโลกนาํ ท่านเขา้ชม  

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่  (Open Air 

Museum of Goreme) ไดร้บัการขึ้นทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ ารสหประชาชาติ  

หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 เป็นศูนยก์ลาง

ของศา สนาคริสตใ์นช่วง  ค .ศ .  9 ซึ่งเป็น

ความคดิของชาวคริสตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํา้เป็นจาํนวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการ

รุกรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาคริสต์  นาํท่านชม โบสถเ์ซนตบ์าร ์ บารา (St. Barbar Church) โบสถ์

มงักร  (Snake Church) และ โบสถแ์อปเป้ิ ล (Apple Church)  นาํท่านออ กเดนิทาง สู่ กรุงองัการา (Ankara) 

ระยะทาง 296 กิโลเมตร กรุงองัคาราถอืว่าเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงอสิตนับูล (Istanbul) กรุงองัการา

เป็นศูนยก์ลางการปกครองของผูน้าํประเทศคนแรกคอืท่านประธ านาธบิด ีMustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s 

headquarters ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1920 และไดก่้อตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัตรุกีนบัต ัง้แต่การก่อตัง้ ประเทศในปี  

ค.ศ. 1923 แทนเมอืงอสิตนับูลหลงัจากการล่มสลายของจกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire) ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา

กรุงองัการาก็กลายเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์การศึกษา และอตุสาหกรรมทีส่าํคญัของตรุกี 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั    โรงแรม KAHYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ 6  กรุงองัคารา - อสิตนับูล - ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัทอ็ปกาปิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ อสิตนับูล (Istanbul) ระยะทาง  448 กิโลเมตร เป็นเมอืงทีม่ีประวตัศิาสตรย์ าวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปจัจบุนัอยู่ในประเทศตรุกีค่ะ อสิตนับูล ต ัง้อยู่บริเวณช่ องแคบบอสฟอรสั  ซึ่งทาํ

ใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงสาํคญัเพียงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อ ยู่ใน 2 ทวปี คอื ท วปียุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั ) 

และทวปีเอเชีย (ฝัง่อนาโตเลยี) 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นาํท่าน  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั  (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะ เลดาํ (The Black 

Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวท ั้งสิ้น  ประมาณ  32 กิโลเมตร ความกวา้งต ัง้แต่  500 

เมตร จนถงึ 3 กิโลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกนัทีน่ี่ นอกจากความ สวยงาม

แลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตรุกีอกีดว้ย   ขณะล่องเรือท่านจ ะได ้

เพลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไม่ ว่าจะเป็   นพระราชว ังโดลมาบาชเช่หรื อบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่ง

ลว้นแลว้แต่สวยงามต ระการตาท ัง้สิ้น  นาํท่านเขา้ ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่

ประทบัของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมนั ปจัจบุนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหา

สมบตัอินัล ํา้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัม รกต เครื่องลายครามจากจนี หยก มรกต  ทบัทมิ และ

เครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ   

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั    โรงแรม Hotel Golden Way หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

  

วนัที่ 7   ฮปิโปโดรม – สเุหร่าสน้ํีาเงนิ - สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย – อา่งเกบ็น้ําใตด้ินเยเรบาตนั – ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ – ถ่ายรูป

ดา้นหนา้พระราชวงัโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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 นาํท่านเดนิทางสู่  จตัรุสั สลุต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื่อเรียกโบราณคอื ฮปิโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนีํา้เงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมอืงใน ยุคไบแซนไท น ์นาํท่านเขา้ชม

สเุหร่าสน้ํีาเงนิ  (Blue Mosque) สถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหน่ึง   ชื่อน้ีไดม้าจากกระเบื้อง

เคลอืบสนีํา้เงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถูกสรา้งขึ้นบนพื้นที ่ ซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โ ดย

สุลต่านอาห ์ เหมต็ที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งท ัง้หมด 7 ปี การเขา้ชมสุเหร่า  ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งถอดรองเทา้  ถอด

หมวก ถอดแว่นตาดาํ เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได  ้หา้มส่งเสยีงดงั  และกรุณาทาํกิริยาใหส้าํร วม นาํท่านเขา้ชม 

สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of ) หรือชื่อในปจัจบุนั พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็น

โบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธ ดอกส ์ต่อม าถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปั จจบุนัเป็นพพิธิภณั ฑ ์ถอืเ ป็นสิง่ก่อสรา้งที่

ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดแห่ งหน่ึง และ ถอืเป็น  1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโล กยุคกลาง จดุเด่นอยู่ทีย่อดโดมขน าดมหมึากลา ง

วหิาร และนบัเป็นตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ดของสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 นาํท่านเขา้ชม อา่งเกบ็น้ําใตด้ินเย เรบาตนั (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์

เก็บนํา้ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในนครอสิตนับูล สามารถ

เก็บนํา้ไดม้ากถงึ 88 ,000 ลูกบาศก์ เมตร ส รา้งขึ้น

ต ัง้แต่คริสตศ์ตวรรษ ที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลกึ 8 เมตร ภายใ นอโุมงค์  มเีสากรีกตน้สูง

ใหญ่คํา้เรียงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที่

เด่นมากคื อ เสาเมดู ซ่า อสิระใหท้่าน ถ่ายรูปและชม

ความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บนํา้ ขนาดใหญ่  จากนัน้

ใหท้่ านได ้ แวะช ม โรง งานทอพ รม แล ะ โรงงาน

เซรามิ ค จากนัน้ นาํท่าน  ถ่ายรูป ดา้นหนา้ พระราชวงั โดลมา บาเช  (Dolmabahce) ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 

ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใ หญ่นํา้หนกัถงึ 4.5 ตนั 

เครื่องแกว้เจยีระไน และพรมทอผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก นาํท่านเดนิทางสู่ ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ (Spice Market) หรือ

ตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื้อของฝากไ ดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ ว่าจะเป็น เครื่องประดบั ชาหรือก าแฟ รวมถงึ

ผลไมอ้บแหง้อนัขึ้นชื่อของตรุกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถ ัว่พชิตาชิโอ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

 

วนัที่ 8  บาหเ์รน - กรุงเทพฯ 

01.55 น. ออกเดนิทางสู่  บาหเ์รน   โดย สายการบนิกลัฟ์แอร ์ เที่ยวบินที ่GF046 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 45 นาท ี

05.45 น. ถงึ สนามบนิบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน นาํท่านเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางต่อ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิกลัฟ์แอร ์ เที่ยวบินที ่GF150 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง ) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 



                                            

FT-IST GF08V   Page 10 of 13 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขการใชบ้ริการ 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษนีํา้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 ค่าระวางนํา้หนกักระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  

 ค่ารถรบั – สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษนีํา้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-

Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่

ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํา้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กินจากทีท่างสายการบนิกาํหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 44 USD /ทริป/ท่าน (เดก็เก็บเท่ากบัผูใ้หญ่) 

เที่ยวฟิน บาหเ์รน ตุรก ีท่องแดนออตโตมนั 8 วนั 6 คืน-GF 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่

เสรมิเตยีง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบนิ 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 10 – 17 เม.ย. 63  36,990.- 36,990.- 35,990.- 25,990.- 6,900.- 
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 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรร์วม 24 USD /ทริป/ท่าน (เดก็เก็บเท่ากบัผูใ้หญ่) 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

1. กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัทาํการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 20 วนัทาํการ มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

ยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3. เมือ่ท่านตกลงชาํระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลง

การใหบ้ริการทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มเีง ื่อนไขใดๆท ัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดั

ดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นสาํคญั 

3. รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

4. อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนื

ค่าบริการได ้

6. ตัว๋เครื่องบนิน้ี ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านัน้ ไม่สามารถเดนิทางก่อนและกลบัหลงัได ้หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
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7. ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิให ้

สาํหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอีาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

10. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-

19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 4,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท และในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-

29 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

11. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ

การรา้ย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบั

การกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล

ซึ่งอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วน้ี 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

15. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

17. บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

18. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 
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19. กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออก

ตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได)้ 

23. ระดบัของโรงแรม 4 – 5 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทยีบเท่ากบัมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล 

ระดบัของโรงแรมทีร่ะบนุัน้เป็นการจดัอนัดบัของการท่องเทีย่วประเทศตรุก ี

 

 


