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ตรุก ี10 วนั 7 คนื 
วนัแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

23.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 9แถวTสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง  ดูไบ– อสิตนับูล– ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุกี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK377/EK119 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ*.*.*. 

13.45 น. (เวลาทอ้งถิน่)เดนิทางถงึสนามบนิกรุงอสิตนับูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL 

AIRPORT)หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงก่อนและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ .....น าท่าน ลอ่งเรอืผ่านช่อง

แคบบอสฟอรสัซึง่เป็นอกีหน่ึงกิจกรรมทีท่  าใหเ้สน้ทางน้ีมคีวามน่าสนใจมาก 

ดว้ยการลอ่งชมววิไปดว้ยเรอืล  าใหญ่ 2 ช ัน้ เปิดพื้นทีก่วา้งบนดาดฟ้าเรอืให ้

นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิชมบรรยากาศโดยรอบไดส้บาย บรเิวณช่องแคบบอส

ฟอรสัน้ีคือจดุแบ่งอสิตนับูลออกจากเอเชยีและยุโรป และยงัเป็นจดุเชื่อมต่อ

ระหว่างทะเลด า (THE BLACK SEA) และทะเลมารม์าร่า (SEA OF 

MARMARA) เป็นจดุสิ้นสุดของขอบเขตเอเชยีและยุโรปทีบ่รรจบกนั มคีวามกวา้งต่างกนัไป บางจดุ

กวา้ง 500 เมตร ในขณะทีบ่างจดุกวา้งถงึ 3 กิโลเมตร และมคีวามยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอ้ิม่ววิ

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 

อิม่บรรยากาศของสองฝัง่ช่องแคบและพระราชวงัโดลมาบาเช่ทีต่ ัง้อยู่รมิน า้ในอกีมมุหน่ึงซึง่สวยสงา่น่า

ชม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GOLDEN WAY HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม อสิตนับูล-ฮปิโปโดรม-สุเหร่าสนี า้เงนิ-พระราชวงัทอปกาปึ-ชานคัคาเล ่

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูป (ดา้นนอก) ฮปิโปโดรม (HIPPODROME)จตัรุสัทีแ่ต่เดมิในยุค

โบราณถอืเป็นจดุศูนยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนเทยีมและใชเ้ป็นลานกวา้ง

ส าหรบัแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปจัจบุนัลานแข่งน้ีไม่ไดถ้กูใชง้านเหมอืนเช่นเดมิ

อกีแลว้ เหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ “เสาโอเบ

ลสิกแ์ห่งกษตัรยิเ์ธโอโดเชยีส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรง

สีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้ค่อยเรยีวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมเสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกนัท ัว่ไปว่า “เสางู” 

(BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรูปง ู3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไป

มา ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเสาแบบกรกีทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดทีม่เีหลอือยู่ในอสิตนับูลทกุวนันี้  เคยถกูประดบัอยู่

ทีว่หิารเมอืงเดลฟี ประเทศกรซี และถูกสรา้งขึ้นเมือ่ 479 ปีก่อนครสิตก์าลในคร ัง้ทีร่บชนะเปอรเ์ซยี เสา

ที ่3 มชีื่อว่า “เสาคอนสแตนตนิ” (Column of Constantine) สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 1483 เมือ่คร ัง้เริ่ม

สรา้งนัน้เป็นเสาบรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรูหลอมหลอกเอาบรอนซไ์ปจนหมด ปจัจบุนั

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้ไปชมจงึมโีอกาสไดเ้หน็เสาคอนสแตนตนิหลงเหลอืเป็นเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้  

น าท่าน ถ่ายรูป (ดา้นนอก) สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE)ปจัจบุนัถอืเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณข์องอสิ

ตนับูล เป็นมสัยดิทีถ่กูสรา้งขึ้นอย่างยิง่ใหญ่ เริ่มสรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ. 2159 

ภายนอกจะมองเหน็โดมสฟ้ีาต ัง้อยู่โดดเด่นอนัเป็นทีม่าของชื่อ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายในกจ็ะ

ประดบัตกแต่งดว้ยกระเบื้องอซินิคตามผนงัและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่า

กระเบื้องท ัง้หมดนี้ เป็นสฟ้ีา และสฟ้ีาท ัง้ขา้งนอกขา้งในของมสัยดิแห่งน้ียงัเขา้กนัดกีบับรรยากาศของ

ชายฝัง่ทะเลทีอ่ยู่ทางเบื้องหลงัจากสุเหร่าสนี า้เงนิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน ถ่ายรูป (ดา้นนอก) พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPISARAYI)พระราชวงัเก่าแก่และเป็นสถานที่

ชื่อดงัของอสิตนับูลอกีแห่งหน่ึงทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะชม และรบัรองว่าจะไม่

ผดิหวงัในความสวยงาม ล  า้ค่า และอลงัการมาก พระราชวงัทอปกาปึมี

ความส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นทีป่ระทบัขององคสุ์ลต่านมา

ยาวนานหลายองค ์ถูกสรา้งขึ้นต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยค าบญัชาของ “สุลต่าน

เมหเ์มตที ่2” แห่งอาณาจกัรออตโตมนั หรอืสมญานามทีท่่านไดร้บัคือ “สุลต่าน



   

 

เมหเ์มตผูพ้ชิติ” ปจัจบุนัไดถ้กูเปลีย่นเป็นพื้นทีจ่ดัแสดงขา้วของเครื่องใชโ้บราณของราชส านกัตรุกีทีน่่า

ชมมาก จะแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น 3 ส่วน คือจะมพีื้นทีข่องพระราชวงัช ัน้นอก พระราชวงัช ัน้ใน และมพีื้นทีท่ี่

เคยใชเ้ป็นฮาเรม็ของสุลต่าน เมือ่ย่างกา้วเขา้สู่พระราชวงัจากช ัน้นอกและช ัน้ในจะไดเ้หน็การตกแต่ง

พระราชวงัทีว่จิติรอลงัการอย่างมาก จดุทีน่่าสนใจมากคอื ทอ้งพระคลงัทีใ่ชเ้ป็นทีเ่ก็บทรพัยส์มบตัมิค่ีา

ท ัง้หลาย โดยเฉพาะ กรชิแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ทีง่ดงามต ัง้แต่ส่วนของปลอกสวมที่

ประดบัดว้ยอญัมณี ไข่มกุและทองค า ส่วนบนดา้มกรชินัน้ประดบัดว้ยมรกตงดงาม นอกเหนือจาก

ความสวยงามของอญัมณีและเครื่องประดบัท ัง้หลาย นกัท่องเทีย่วจะไดช้มเครื่องโลหะโบราณ 

เครื่องปัน้ดนิเผาและเครื่องกระเบื้องอกีมากมาย  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล ่(CANAKKALE)ซึง่ต ัง้อยู่รมิทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน ในอดตี

ชานคัคาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้และการเดนิเรอื เพราะเป็นอกีจดุทีเ่ชื่อมต่อเอเชยีกบัยุโรปเขา้

ดว้ยกนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  TROIA TUSAN HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่  ชานคัคาเล-่ทรอย-มา้ไมเ้มอืงทรอย-อซัเคลปิออน-อซิเมยีร ์

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (TROY) เมอืงเก่าแก่ในต านาน

แห่งน้ีหลงัจากทีก่ลายเป็นอดตีมาหลายศตวรรษ ก็ไดถู้กคน้พบ 

พ.ศ. 2413 “ไฮนร์ชิ ชลมีานน”์ (Heinrich Schliemann) นกั

โบราณคดชีาวเยอรมนัไดเ้ป็นผูบ้กุเบกิขดุพบซากเมอืงโบราณขึ้น

ซึง่ก็คือเมอืงทรอยน่ีเอง เป็นซากเมอืงโบราณทีม่พีื้นทีต่ดิกบั

ทะเลอเิจยีนตอนบน และอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตรุกี ใกลก้นัมช่ีองแคบ “ดารด์าแนลล”์ 

(Dardanelles) และ “คาบสมทุรกลัลโิปล”ี (Gallipoli) จากนัน้ไฮนร์ชิก็ใชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขดุคน้

เพิม่เตมิและศึกษาความเป็นมาของซากเมอืงแห่งน้ี จนพบว่าทรอยนัน้แบ่งออกเป็น 9 ยุค นบัต ัง้แต่เมือ่ 

3,000 ปีก่อนครสิตก์าล ไลม่าจนถงึ พ.ศ. 943 และท ัง้หมดนี้ ไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจใหโ้ฮเมอร์

สรา้งสรรคผ์ลงานการเขยีนทีโ่ด่งดงักอ้งโลกอย่างมหากาพยอ์เิลยีดและโอดสิซยี ์ชม (ดา้นนอก) มา้ไม ้

เมอืงทรอยฉบบัทีใ่ชถ่้ายภาพยนตรฮ์อลลวูีด (WOODEN HORSE OF TROY)หน่ึงในกลยุทธท์าง

การทหารทีช่าญฉลาด และเป็นเหตใุหเ้มอืงทรอยพ่ายแพแ้ก่กรกี จงึกลายเป็นเรื่องราวทีโ่จทยจ์นัทแ์ละ

โด่งดงัไปท ัว่โลก และกลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณข์องเมอืงทรอยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมอซัเคลปิออน (ASKLEPION)ที่ในอดีตนัน้เคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท์ี่ยิ่งใหญ่ ตวั

วหิารนัน้ไดถู้กสรา้งขึ้นต ัง้แต่เมือ่ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการ



   

 

รกัษาเมืองน้ี ยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการแพทยท์ี่ใหญ่ที่สุดในขณะนัน้ และยงัเป็นโรงเรียนสอน

เกี่ยวกบัจติวทิยาแห่งแรกของโลก ปจัจบุนัเราจะยงัไดเ้หน็ร่องรอยความยิง่ใหญ่ในอดตีได ้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอชิเมยีร(์IZMIR) เพือ่เขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั   BLANCA HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้  เมอืงโบราณเอฟิซุส-รา้นเสื้อหนงั-ปามคุคาเล ่

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงโบราณและ

เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัรโรมนั เมอืงเอฟิซุสถอืก าเนิดขึ้นต ัง้แต่ยุค

ก่อนครสิตก์าลเสยีอกี และกด็ าเนินมาพรอ้มกบัยุครุ่งเรอืงของชนชาตกิรกี ตรงกบั

ยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดอิอกุสตสุ ซี

ซาร”์ (AUGUSTUS CAESAR) เป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้การเงนิของเอเซยีต ัง้แต่หลงัจาก พ.ศ. 900 

เป็นตน้มา ปจัจบุนัน้ีแมจ้ะผ่านมานานกว่า 2,000 ปีแลว้แต่เอฟิ

ซุสก็ยงัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาได ้

ดทีีสุ่ดเมอืงหน่ึงของโลก สิง่ทีม่ใีหเ้ราไดช้มกนัจงึเป็นความยิ่งใหญ่ของซากเมอืงโบราณ โรงละครเก่าแก่

ทีจ่ผูุช้มไดม้ากถงึ 25,000 คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ แมจ้ะเริ่มกร่อนไปบา้งแต่

เท่าทีเ่หลอืก็ยงัดูแขง็แกร่ง และในโอกาสพเิศษต่างๆ ก็อาจมกีารจดัแสดงแสงสเีสยีงบา้งในโรงละคร

แห่งน้ี บรเิวณอืน่ๆ ยงัมโีรงอาบน า้โบราณแบบตุรกีแท ้แท่นบูชาเทพเจา้ ม ีหอ้งสมดุเซลซุสทีส่รา้งโดย

กงสุล “ทเิบเรยีส จูเลยีสอควลิา” (JULIUS AQUILA) เพือ่อทุศิแด่นายกเทศมนตรซีึง่เป็นพ่อของท่าน

กงสุล และยงัไดบ้รรจศุพของผูเ้ป็นพ่อไวใ้ตห้อ้งสมดุแห่งน้ี แต่มาถูกท าลายท ัง้ตวัอาคารและหนงัสอื

จากขา้ศึกศตัรู มกีารประสบภยัจากแผ่นดนิไหวบา้ง เสยีหายไปมากแต่ก็ยงัยดืหยดัเคียงคู่กาลเวลามา

ไดไ้ม่ห่างกนันกัม ีวหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน (TEMPLE OF HADRIAN)ทีส่รา้งขึ้นเพือ่ถวายแด่

จกัรพรรดเิฮเดรยีน ซึง่พระองคค์ืออกีหน่ึงจกัรพรรดผูิย้ิง่ใหญ่ของโรมนั วหิารแห่งน้ีเมือ่เทยีบกบัอายุ

แลว้ตอ้งบอกว่ายงัอยู่ในสภาพทีส่มบูรณม์าก และยงัถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครนิ

เธียนท ัง้ 4 ตน้ทีอ่ยู่ทางดา้นหนา้วหิาร โครงประตูหนา้มจี ัว่หนิโคง้แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง   

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสื้อหนงัคุณภาพสูงประเทศตรุกีถอืเป็นประเทศหน่ึงทีข่ึ้นชื่อในดา้นเครื่อง

หนงั และมกีารผลติ ผลติภณัฑจ์ากหนงัคุณภาพสูงออกมาไดอ้ย่างด ีใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซื้อสนิคน้

เครื่องหนัง่กนัไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระเป๋า เสื้อโคช้ และอกีมากมาย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามคุคาเล (PAMUKKALE)ในอดตีปามคุคาเลเ่คยเป็นทีต่ ัง้ของนครเฮยีราโปลสิ 

(HIERAPOLIS)และทีต่ ัง้ของลานหนิปูนขนาดมหมึา ชมปราสาทปยุฝ้ายสิง่

มหศัจรรยท์างธรรมชาตเิกิดขึ้นจากธารน า้ใตด้นิซึง่มสี่วนประกอบของแคลซยีม

ออกไซดแ์ละมอีณุภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสไดไ้หลลงมาจากภูเขา “คาลดา

กิ” แลว้แร่ธาตเุกิดการตกตะกอนท าปฏกิิรยิาจบัตวักนัเป็นกอ้นแขง็ลดหล ัน่เป็น

ช ัน้เป็นแอ่งเป็นลานต่างกนัไป แต่กลบักลายเป็นเหมอืนประตมิากรรมจากฝีมอื

ธรรมชาต ิสวยงามแปลกตาจนในทีสุ่ดปามคุคาเลก็ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโกเมือ่ในปี พ.ศ. 2531 ค าว่า “ปามคุคาเล ่ในภาษาตรุกีน ัน้หมายถงึ 

“ปราสาทปยุฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมมุของกอ้นแคลเซยีมกม็รูีปร่างคลา้ยกอ้นเมฆหรอืกอ้นหมิะ

ตามแต่จะจนิตนาการ ส่วนบางจดุก็จะเป็นแอ่งรองรบัน า้แร่อณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสทีช่าว

ตรุกีนิยมน าไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน า้แร่ธรรมชาตทิีม่สีรรพคุณในการรกัษาโรคความดนั

โลหติสูง โรคหวัใจ โรคทางเดนิปสัสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อกัเสบ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั   TRIPOLIS HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  ปามคุคาเล-่คอนย่า-คาราวานสไลน-์คปัปาโดเกีย-ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (KONYA)เมอืงทีย่ิง่ใหญ่ไม่แพเ้มอืงใดเพราะมตี าแหน่งเป็นถงึอดตีเมอืง

หลวงของอาณาจกัรอนาโตเลยีในอดตี เมอืงคอนยาเจรญิรุ่งเรอืงมากในสมยั สุลต่านอาเลดนิ เคยโ์ค

บาทความรุ่งเรอืงน้ีท าใหเ้กิดการก่อสรา้งอาคารและวหิารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สิง่ก่อสรา้งเหลา่น้ี

ก็โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมของเปอรเ์ซยีและไบแซนเทยีมตามทีไ่ดร้บัอทิธิพลเขา้มาในเวลานัน้ ชม

ท่านถ่ายรูปดา้นนอกคาราวานสไลน ์(CARAVANSERAI)ซึง่เป็นจดุพกัแรมของชาวเตริก์ในสมยัออต

โตมนั หรอืเรยีกงา่ยๆ ว่าเป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดนิทางในยุคนัน้ หากมองจากมมุสูงจะเหน็เป็น

เหมอืนร ัว้ก าแพงลอ้มเป็นกรอบสีเ่หลีย่มอยู่กลางทุ่งกวา้ง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื้นทีโ่ลง่หรอือาจจะ

มบี่อน า้ธรรมชาต ิและมสี่วนทีเ่ป็นหลงัคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได ้นกัเดนิทางทีม่าพรอ้มกอง

คาราวานมา้และอูฐมกัแวะพกัแรมในช่วงค า่ จนรุ่งเชา้ก็จะออกเดนิทางต่อ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมอืงมรดกโลกจากการการนัตโีดยยูเนสโก และ

ยงัเป็นเมอืงทีอ่ดุมไปดว้ยความสวยงามของภูมปิระเทศ เพราะต ัง้อยู่ระหว่างทะเล

และภูเขา ดว้ยรูปลกัษณข์องคปัปาโดเกียทีดู่แปลกไม่เหมอืนใคร ท าใหม้คี าถาม

เกิดขึ้นเสมอว่า เหตใุดคปัปาโดเกียจงึมลีกัษณะเช่นนี้  เพราะแมแ้ต่ผูท้ีค่น้พบคบั

ปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาล ีคานาโซส” ก็ยงัสงสยัในรูปทรงประหลาดของ



   

 

ดนิแดนแห่งน้ีพื้นทีท่ีเ่ป็นคปัปาโดเกียอย่างทีเ่หน็ทกุวนันี้ เมือ่กว่า 3 ลา้นปีก่อนหลงัจากเกิดการระเบดิ

ของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ไดผ้ลกัดนัลาวาออกมาเป็นจ านวนมาก และทบัถมท ัง้เถา้ถ่านหนาบางคละกนั

ไปจนเกิดเป็นแผ่นดนิใหม่ขึ้น จากนัน้ก็ถกูแดด ฝน ลม หมิะกดัเซาะทลีะเลก็ละนอ้ย ระยะเวลา 3 ลา้น

ปีธรรมชาตจิงึสรา้งสรรคค์วามแปลกใหแ้ก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คปัปาโดเกียจงึกลายเป็นเหมอืนดนิแดน

พศิวงทีเ่ตม็ไปดว้ยแท่งหนิเป็นรูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวยคว า่บา้ง บางชิ้นเป็นเหมอืนปลอ่งหรอืโดม

สูงทีค่นสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้และมอียู่มากมายเหมอืนเป็นเมอืงในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมอืงพา

กนัเรยีกคปัปาโดเกยีในอกีชือ่หน่ึงว่า ปลอ่งไฟนางฟ้า(FAIRY CHIMNEY) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมระบ าหนา้ทอ้งกิจกรรมที่ควรไดส้มัผสัและอย่าพลาดใหต้วัเองตอ้งเสยีดายในภายหลงั เพราะ

น่ีคือกิจกรรมพเิศษที่บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ส  าคญัของชาวตุรกีมาต ัง้แต่อดีต และนกัท่องเที่ยวก็มกัรอ

คอยทีจ่ะไดช้ม โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตา

ตื่นใจและรูส้กึสนุกคึกคกัไปกบัผูแ้สดงดว้ย นกัแสดงเหล่าน้ีถอืว่าเป็นยอดฝีมอื หากโชคดีกว่านัน้คุณ

จะไม่ไดเ้ป็นแค่ผูช้มแต่อาจถูกเชญิใหข้ึ้นบนเวทไีปร่วมสนุกกบันกัแสดงเหล่าน้ีดว้ยก็ได ้ฉะนัน้นอกจาก

จะสนุกแลว้ก็ยงัจะไดป้ระสบการณด์ีๆ  และความประทบัใจกลบับา้นอกีดว้ย 

ทีพ่กั  MUSTAFA HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็  คปัปาโดเกีย-นครใตด้นิคารต์คั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-โรงงานพรม-องัคาร่า 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบัท่านทีส่นใจนัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ็บบี้ โดยมเีจา้หนา้ที่บริษทับอลลูนรอรบัท่าน เพือ่

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด กบัการนัง่บอลลูนชมววิสวยๆ ของเมอืงคปัปาโดเกียจาก

ดา้นบนพรอ้มรบัประกาศนียบตัรทีม่อบใหก้บัทกุท่าน 

(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนี้ เป็นทวัรพ์เิศษ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าขึ้นบอลลูน

ประมาณท่านละ 250ดอลลา่รส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์ 

น าท่านเขา้ชมถ า้ใตด้นิคารต์ดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิด

จากการขดุเจาะพื้นดนิสมยัก่อนตอนเกดิสงคราม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที่คร ัง้หน่ึงเคยเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนัน้ที่น่ีจะมี

สิ่งก่อสรา้งที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอื่นๆ 

อย่างเช่น โบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราทีถ่อืไดว้่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึ้น

ในยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนงัและเพดาน

โบสถ ์แต่เพราะเสลาที่ยาวนานท าใหส้ีของภาพจืดจางลงไปมาก



   

 

แลว้ และ “โบสถแ์อปเปิล” ทีอ่ยู่ใกลก้นั หากอยากเหน็ภาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนที่สสีนัจดัจา้นมากกว่า

ในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราก็ใหม้าที่น่ี  ซึง่ส่วนมากเป็นภาพที่แสดงถงึพระประวตัิของพระเยซู และที่ไดช้ื่อ

เรยีกว่าโบสถแ์อปเปิลก็เพราะดา้นหนา้ของโบสถม์ตีน้แอปเปิลอยู่นัน่เอง รวมท ัง้ที่ “โบสถม์งักร” หรือที่

ชาวพื้นเมอืงเรยีกว่า “YilaniKilise” ก็จะมคีวามน่าสนใจอยู่ทีภ่าพวาดการต่อสูข้องนกัรบในยุคนัน้ 

น าท่านชมโรงงานทอพรมผลติภณัฑข์ึ้นชื่อของประเทศตรุกี ทีม่ลีวดลายทีส่วยและประณีต ใหท่้านได ้

อสิระเลอืกซื้อสิ้นคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  

 น าท่านเดนิทางสู่โรงงานเครื่องประดบั(JEWELLY FACTORY)เพือ่ใหท่้านไดช้มการสาธิตกรรมวธิีการ

ผลติสนิคา้พื้นเมอืงทีม่คุีณภาพและชื่อเสยีงโด่งอสิระใหท่้านเลอืกซื้อไดต้ามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัคาร่า (ANKARA)เมอืงหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 

2 รองจากอสิตนับูล เป็นศูนยก์ลางของท ัง้คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   SERGAH HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด องัคาร่า-อสิตนับูล-สไปซม์ารเ์ก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย อสิระชอ้ปป้ิงที่ สไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก

ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์และก็ก่อต ัง้มานานตัง้แต่ พ.ศ. 2203 สนิคา้ที่มจี  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีก็ตรงตาม

ชื่อนัน่คือกลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกรา้นจะมกีระบะไมว้างเรียงกนัเป็นแถวแลว้บรรจุผงเครื่องเทศไวจ้น

เตม็ เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มสีสีนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จงึมกัเป็นคนพื้นที่ที่จะมาซื้อน าไปปรุงอาหาร 

และยงัมสีนิคา้กลุม่ธญัพชืท ัง้หลาย โดยเฉพาะตระกูลถ ัว่ของตุรกีจะเป็นที่ขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศ

ยงัมผีลไมท้ ัง้สดและแหง้ น า้ผึ้งแท ้น า้มนัหอมระเหย สมนุไพร ชาทอ้งถิ่นช ัน้ดี และที่น่าลองชิมส าหรบั

นกัท่องเที่ยวก็คือขนมพื้นเมอืงของตุรกีแท ้ๆ  ตรงตามตน้ต ารบัก็หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี และยงัมี

ราคาถูกอกีดว้ย 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  GOLDEN WAY หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับูล-แกรนดบ์าซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีแ่กรนดบ์ารซ์่า ตามอธยัาศยั…น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล 

15.35น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK120/EK374 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ *.*.*.  



   

 

วนัทีส่บิ  ประเทศไทย 

08.00 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย 
 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิม่ 

10-19 ต.ค. // 11-20 ต.ค. // 17-26 ต.ค.  

18-27 ต.ค. // 1-10 พ.ย. // 8-16 พ.ย. 

15-24 พ.ย. // 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.  

2-11 ธ.ค. // 6-15 ธ.ค. 

29,999.- 9,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการ

เดนิทาง ***  

หมายเหตบุรษิทัฯขอสงวนลขิสทิธ์ิในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา 



   

 



   

 

 

*.*.*. อตัราน้ีรวม*.*.*. 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า 3 ดาว – 4 ดาว 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 

เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 



   

 

ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. SERVICE CHARGE 100 USD 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดินทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาทภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ทีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคา 
ทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะ
ไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / 
คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 



   

 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไข 
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) 
ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และ
คา่ธรรมเนยีมวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้ 

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การ
นัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง
ของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ
ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่น
การเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท 
ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกาย
แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ ้
ทีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอื
ทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
เงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ 
ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิัยต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่
เกรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากวา่กว่า 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกต๋ัวโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับ
ในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 



   

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอบัุตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 
อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุ
ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิห ้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ
พืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถอื
และค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 



   

 

 


