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วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
23.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีใหก้ารต้อนรับพร้อมอำนวย

ความสะดวก 

วันท่ีสอง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ดูไบ - อิสตันบูล -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK377/EK123 

** แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ** 
14.25 น. (เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL AIRPORT)หลังผ่าน

พิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว .....นำท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นอีกหน่ึง
กิจกรรมท่ีทำให้เส้นทางน้ีมีความน่าสนใจมาก ด้วยการล่อง
ชมวิวไปด้วยเรือลำใหญ่ 2 ช้ัน เปิดพื้นท่ีกว้างบนดาดฟ้าเรือ
ใหนั้กท่องเท่ียวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย 
บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสน้ีคือจุดแบ่ง 
อิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างทะเลดำ (THE BLACK SEA) และทะเลมาร์มาร่า 
(SEA OF MARMARA) เป็นจุดส้ินสุดของขอบเขตเอเชียและ
ยุโรปท่ีบรรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป บางจุดกว้าง 500 เมตร ในขณะท่ีบางจุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความ
ยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ได้อิ่มวิวอิ่มบรรยากาศของสองฝ่ังช่องแคบและพระราชวังโดลมาบาเช่ท่ีตั้งอยู่ริมน้ำใน
อีกมุมหน่ึงซึ่งสวยสง่าน่าชม  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  ISG SABIHA GOKCEN HOTELหรือเทียบเท่า 
วันท่ีสาม  อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล่ 
เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านถ่ายรูป (ด้านนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จัตุรัสท่ีแต่เดิมในยคุโบราณถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง
ในยุคไบแซนเทียมและใช้เป็นลานกว้างสำหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ใน
ปัจจุบันลานแข่งน้ีไม่ได้ถูกใช้งานเหมือนเช่นเดิมอีกแล้ว เหลอืเพียง
ร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบลสิก์แห่ง
กษัตริย์เธโอโดเชียส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรงส่ีเหลี่ยม
ฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมเสาโบราณต้นท่ี 2 เรียก
กันท่ัวไปว่า “เสางู” (BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็นเสา
บรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมา ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยู่ในอิสตันบูลทุกวันน้ี เคยถูก
ประดับอยู่ท่ีวิหารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถกูสร้างขึ้นเม่ือ 479 ปี

ก่อนคริสต์กาลในคร้ังท่ีรบชนะเปอร์เซีย เสาท่ี 3 มีช่ือว่า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) สร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 1483 เม่ือคร้ังเร่ิมสร้างน้ันเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซ์ไป
จนหมด ปัจจุบันนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปชมจึงมีโอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลอืเป็นเพียงแค่เสาปูนเท่าน้ัน  



   

 

นำท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)ปัจจุบันถือเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของอสิตนับูล 
เป็นมัสยิดท่ีถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เร่ิมสร้างใน
ปี พ.ศ. 2152 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159 
ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ้าตั้งอยู่โดดเด่นอนั
เป็นท่ีมาของช่ือ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายใน
ก็จะประดับตกแต่งด้วยกระเบ้ืองอิซนิคตามผนัง
และกำแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และ
แน่นอนว่ากระเบ้ืองท้ังหมดน้ีเป็นสีฟ้า และสีฟ้า
ท้ังข้างนอกข้างในของมัสยิดแห่งน้ียังเข้ากันดีกับบรรยากาศของชายฝ่ังทะเลท่ีอยู่ทางเบ้ืองหลังจากสุเหร่าสีน้ำเงิน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPISARAYI)พระราชวังเก่าแก่และเป็นสถานท่ีช่ือดังของ

อิสตันบูลอีกแห่งหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผิดหวังในความ
สวยงาม ล้ำค่า และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปึมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะเคยใช้เป็นท่ีประทับขององค์สุลต่านมายาวนานหลายองค์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2021 โดยคำบัญชาของ “สุลต่านเมห์เมตท่ี 2” แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานาม
ท่ีท่านได้รับคือ “สุลต่านเมห์เมตผู้พิชิต” ปัจจุบันได้ถกูเปลีย่นเป็นพื้นท่ีจัดแสดงข้าวของ
เคร่ืองใช้โบราณของราชสำนักตุรกีท่ีน่าชมมาก จะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือจะมีพื้นท่ี
ของพระราชวังช้ันนอก พระราชวังช้ันใน และมีพื้นท่ีท่ีเคยใช้เป็นฮาเร็มของสุลต่าน เม่ือย่าง

ก้าวเข้าสู่พระราชวังจากช้ันนอกและช้ันในจะได้เห็นการตกแต่งพระราชวังท่ีวิจิตรอลังการอย่างมาก จุดท่ีน่าสนใจ
มากคือ ท้องพระคลังท่ีใช้เป็นท่ีเก็บทรัพย์สมบัติมีค่าท้ังหลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (TOPKAPI DAGGER) 
ท่ีงดงามตั้งแต่ส่วนของปลอกสวมท่ีประดับด้วยอัญมณี ไข่มุกและทองคำ ส่วนบนด้ามกริชน้ันประดับด้วยมรกต
งดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเคร่ืองประดับท้ังหลาย นักท่องเท่ียวจะได้ชมเคร่ืองโลหะโบราณ 
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองกระเบ้ืองอีกมากมาย  
นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานัคคาเลเคย
เป็นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็นอีกจุดท่ีเช่ือมตอ่เอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  PARION  HOTELหรือเทียบเท่า 
วันท่ีส่ี  ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์ 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าแก่ในตำนานแห่งน้ีหลังจากท่ีกลายเป็นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ได้ถูกค้นพบ พ.ศ. 2413 
ไฮน์ริช ชลีมานน์(HEINRICH SCHLIEMANN) นักโบราณคดีชาว
เยอรมันได้เป็นผู้บุกเบิกขุดพบซากเมืองโบราณขึ้นซึ่งก็คือเมือง
ทรอยน่ีเอง เป็นซากเมืองโบราณท่ีมีพื้นท่ีติดกับทะเลอิเจียนตอนบน 
และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกล้กันมีช่องแคบ ดาร์
ดาแนลล์ (DARDANELLES) และ คาบสมุทรกัลลิโปลี 
(GALLIPOLI) จากน้ันไฮน์ริชก็ใช้เวลา 20 ปีถัดมาในการขดุค้น
เพิ่มเติมและศึกษาความเป็นมาของซากเมืองแหง่น้ี จนพบว่าทรอย
น้ันแบ่งออกเป็น 9 ยคุ นับตั้งแต่เม่ือ 3,000 ปีกอ่นคริสต์กาล ไลม่าจนถึง พ.ศ. 943 และท้ังหมดน้ีได้กลายเป็นแรง



   

 

บันดาลใจให้โฮเมอร์สร้างสรรค์ผลงานการเขียนท่ีโด่งดังก้องโลกอย่างมหากาพยอ์ิเลียดและโอดิสซีย์ชม (ด้านนอก) 
ม้าไม้เมืองทรอยฉบับท่ีใช้ถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด (WOODEN HORSE OF TROY)หน่ึงในกลยุทธ์ทางการทหารท่ี
ชาญฉลาด และเป็นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แกก่รีก จึงกลายเป็นเร่ืองราวท่ีโจทย์จันท์และโด่งดังไปท่ัวโลก และ
กลายเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองทรอยตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเข้าชมอัซเคลปิออน (ASKLEPION)ท่ีในอดีตน้ันเคยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ท่ียิ่งใหญ่ ตัววิหารน้ันได้

ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เม่ือ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการรักษาเมืองน้ี ยังเป็นเมือง
ศูนย์กลางของการแพทย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในขณะน้ัน และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก ปัจจุบัน
เราจะยังได้เห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ …นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิชเมียร์(IZMIR) เพือ่เข้าสู่ท่ีพัก 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก   WYNDHAM GRAND IZMIR OZDILEK HOTELหรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า  เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเส้ือหนัง-ปามุคคาเล่ 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมือง
โบราณและเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟิซุสถอื
กำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคกอ่นคริสต์กาลเสียอกี และก็ดำเนินมาพร้อมกบัยุค
รุ่งเรืองของชนชาติกรีก ตรงกับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส 
ซีซาร์” (AUGUSTUS CAESAR) เป็นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของ

เอเซียตั้งแต่หลังจาก พ.ศ. 900 เป็นต้นมา ปัจจุบันน้ีแม้จะผ่านมานานกว่า 2,000 
ปีแล้วแต่เอฟิซุสก็ยงัได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณท่ีมีการบำรุงรักษาได้ดี
ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก ส่ิงท่ีมีให้เราได้ชมกันจึงเป็นความยิ่งใหญ่ของซากเมือง
โบราณ โรงละครเก่าแก่ท่ีจุผู้ชมได้มากถึง 25,000 คน เทียบได้เป็น 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยุคน้ัน แม้จะเร่ิมกร่อนไปบ้างแตเ่ท่าท่ีเหลือกย็ังดูแข็งแกร่ง และใน
โอกาสพิเศษต่างๆ กอ็าจมีการจัดแสดงแสงสีเสียงบ้างในโรงละครแห่งน้ี บริเวณ
อื่นๆ ยังมีโรงอาบน้ำโบราณแบบตุรกีแท้ แท่นบูชาเทพเจ้า มี ห้องสมุดเซลซสุท่ี

สร้างโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียสอควิลา” (JULIUS AQUILA) เพื่ออุทิศแด่นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นพ่อของท่าน
กงสุล และยังได้บรรจุศพของผู้เป็นพ่อไว้ใตห้้องสมุดแห่งน้ี แตม่าถูกทำลายท้ังตัวอาคารและหนังสือจากข้าศกึศตัรู 
มีการประสบภัยจากแผ่นดินไหวบ้าง เสียหายไปมากแตก่็ยังยืดหยัดเคียงคู่กาลเวลามาได้ไม่ห่างกันนักมี วิหารแห่ง
จักรพรรดิเฮเดรียน (TEMPLE OF HADRIAN)ท่ีสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ซึ่งพระองค์คืออีกหน่ึง
จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโรมัน วิหารแห่งน้ีเม่ือเทียบกับอายุแล้วตอ้งบอกว่ายังอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก และยังถกู
ออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนท้ัง 4 ต้นท่ีอยู่ทางด้านหน้าวิหาร โครงประตูหน้ามีจ่ัวหินโค้ง
แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง   
นำท่าน ช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูงประเทศตุรกีถอืเป็นประเทศหน่ึงท่ีขึ้นช่ือในด้านเคร่ืองหนัง และมี
การผลิต ผลติภัณฑ์จากหนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้นเคร่ืองหนังกันได้ตาม
อัธยาศยั ไม่ว่าจะเป็นเส้ือ กระเป๋า เส้ือโค้ช และอีกมากมาย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



   

 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามุคคาเล่เคยเป็นท่ีตั้งของนครเฮียราโปลิส 
(HIERAPOLIS)และท่ีตั้งของลานหินปูนขนาดมหึมา ชมปราสาทปุยฝ้ายส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากธาร
น้ำใต้ดินซึ่งมีส่วนประกอบของแคลซยีมออกไซด์และมีอุณ
ภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีสได้ไหลลงมาจากภูเขา “คา
ลดากิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการตกตะกอนทำปฏิกิริยาจับตัว
กันเป็นก้อนแข็งลดหลั่นเป็นช้ันเป็นแอ่งเป็นลานต่างกันไป 
แต่กลับกลายเป็นเหมือนประติมากรรมจากฝีมือ
ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในท่ีสุดปามุคคาเลก็ได้รับ
การยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
จากองค์การยูเนสโกเม่ือในปี พ.ศ. 2531 คำว่า “ปามุค
คาเล่ ในภาษาตุรกีน้ันหมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมุมของก้อนแคลเซียมก็มีรูปร่างคล้ายก้อน
เมฆหรือก้อนหิมะตามแต่จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็นแอ่งรองรับน้ำแร่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีสท่ี
ชาวตุรกีนิยมนำไปอาบและด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคทางเดินปัสสาวะ โรคไตและโรคไขข้ออักเสบ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก   RICHMONK PAMUKKALE THERMAL HOTELหรือเทียบเท่า 
วันท่ีหก  ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)เมืองท่ียิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมีตำแหน่งเป็นถึงอดีตเมืองหลวงของ

อาณาจักรอนาโตเลยีในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาทความรุ่งเรืองน้ีทำให้
เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่ส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ีก็โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของ
เปอร์เซียและไบแซนเทียมตามท่ีได้รับอิทธิพลเข้ามาในเวลาน้ันชมท่านถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ 
(CARAVANSERAI)ซึ่งเป็นจุดพักแรมของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นโรงแรมข้างทางของ
คนเดินทางในยุคน้ัน หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นเหมือนร้ัวกำแพงล้อมเป็นกรอบส่ีเหลี่ยมอยูก่ลางทุ่งกว้าง ตรง
กลางของกรอบจะเป็นพื้นท่ีโล่งหรืออาจจะมีบ่อน้ำธรรมชาติ และมีส่วนท่ีเป็นหลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาว
ได้ นักเดินทางท่ีมาพร้อมกองคาราวานม้าและอูฐมักแวะพักแรมในช่วงค่ำ จนรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางต่อ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และยังเป็นเมืองท่ี

อุดมไปด้วยความสวยงามของภูมิประเทศ เพราะตั้งอยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ด้วยรูปลกัษณ์ของคัปปาโดเกียท่ีดู
แปลกไม่เหมือนใคร ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า เหตุใดคัปปาโดเกียจึงมีลักษณะเช่นน้ี เพราะแม้แต่ผู้ท่ีค้นพบคับปา

โดเกียคนแรกอย่าง “ฮาลี คานาโซส” กย็ังสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งน้ีพื้นท่ีท่ี
เป็นคัปปาโดเกียอย่างท่ีเห็นทุกวันน้ีเม่ือกว่า 3 ล้านปีกอ่นหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ
อย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดันลาวาออกมาเป็นจำนวนมาก และทับถมท้ังเถ้าถ่านหนาบางคละกันไป
จนเกิดเป็นแผ่นดินใหม่ขึ้น จากน้ันก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเลก็ละน้อย ระยะเวลา 3 
ล้านปีธรรมชาติจึงสร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คัปปาโดเกียจึงกลายเป็น
เหมือนดินแดนพิศวงท่ีเต็มไปด้วยแท่งหินเป็นรูปทรงกระบอกบ้าง รูปกรวยคว่ำบ้าง บางช้ินเป็น
เหมือนปลอ่งหรือโดมสูงท่ีคนสามารถเข้าไปอยู่ด้านในได้ และมีอยู่มากมายเหมือนเป็นเมืองใน
เทพนิยาย จนชาวพื้นเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอกีช่ือหน่ึงว่า ปล่องไฟนางฟ้า(FAIRY 



   

 

CHIMNEY) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชมระบำหน้าท้องกิจกรรมท่ีควรได้สัมผัสและอย่าพลาดให้ตัวเองต้องเสียดายในภายหลัง เพราะน่ีคือ

กิจกรรมพิเศษท่ีบ่งบอกถงึเอกลักษณ์สำคัญของชาวตุรกีมาตั้งแต่อดีต และนักท่องเท่ียวก็มักรอคอยท่ีจะได้ชม โดย
เฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ต้องเป็น “ระบำหน้าท้อง” (Belly Dance) ท่ีชวนตื่นตาตื่นใจและรู้สึกสนุกคึกคักไปกับผู้
แสดงด้วย นักแสดงเหล่าน้ีถือว่าเป็นยอดฝีมือ หากโชคดีกว่าน้ันคุณจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมแต่อาจถูกเชิญให้ขึ้นบนเวที
ไปร่วมสนุกกับนักแสดงเหล่าน้ีด้วยก็ได้ ฉะน้ันนอกจากจะสนุกแลว้ก็ยังจะได้ประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจกลับ
บ้านอีกด้วย 

ท่ีพัก  OLIVIA CAVE HOTELหรือเทียบเท่า 
วันท่ีเจ็ด  คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑก์ลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สำหรับท่านท่ีสนใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบ้ี โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท
บอลลูนรอรับท่าน เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด กับการน่ัง
บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากด้านบนพร้อมรับประกาศนียบัตร
ท่ีมอบให้กับทุกท่าน 
(ทัวร์น่ังบอลลูนน้ีเป็นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณ
ท่านละ 250 ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) 
นำท่านเข้าชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจาก
การขุดเจาะพื้นดินสมัยกอ่นตอนเกิดสงคราม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะน้ันท่ีน่ีจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอื่นๆ อย่างเช่น โบสถ์เซนต์บาร์บาราท่ี
ถือได้ว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในยุคแรกๆ ท่ีมีภาพเขียนแนวเฟรสโก
โทนบนผนังและเพดานโบสถ์ แต่เพราะเสลาท่ียาวนานทำให้สีของภาพจืด
จางลงไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิล” ท่ีอยู่ใกล้กัน หากอยากเห็น
ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนท่ีสีสันจัดจ้านมากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็
ให้มาท่ีน่ี  ซึ่งส่วนมากเป็นภาพท่ีแสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และท่ีได้
ช่ือเรียกว่าโบสถ์แอปเปิลก็เพราะด้านหน้าของโบสถ์มีต้นแอปเปิลอยู่น่ันเอง รวมท้ังท่ี “โบสถ์มังกร” หรือท่ีชาว
พื้นเมืองเรียกว่า “YilaniKilise” ก็จะมีความน่าสนใจอยู่ท่ีภาพวาดการต่อสู้ของนักรบในยุคน้ัน 
นำท่านชมโรงงานทอพรมผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือของประเทศตุรกี ท่ีมีลวดลายท่ีสวยและประณีต ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้
ส้ินค้าและของท่ีระลกึได้ตามอัธยาศยั  

 นำท่านเดินทางสู่โรงงานเคร่ืองประดับ(JEWELLY FACTORY)เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้า
พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งอิสระให้ท่านเลอืกซื้อได้ตามอัธยาศยั 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังคาร่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก
อิสตันบูล เป็นศูนย์กลางของท้ังคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก   SWISSOTEL ANKARA HOTELหรือเทียบเท่า 



   

 

วันท่ีแปด  อังคาร่า-อิสตันบูล 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี และเป็นนครแห่ง 2 ทวีป 
ระหว่างยุโรปและเอเชีย อีกท้ังเป็นเมือง 3 จักรวรรดิ ท่ีมีท้ังวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกัน เมืองท่ี
ไม่เคยหลับใหลแห่งน้ีมีประวัตศาสตร์วัฒนธรรมท่ียาวนานกว่า 2,600 ปี 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  ISG SABIHA GOKCEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ีเก้า  อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระช้อปป้ิงท่ี สไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงท่ีใหญ่เป็นอันดับสองรองจากตลาดแกรนด์
บาร์ซาร์ และก็กอ่ตั้งมานานตั้งแต่ พ.ศ. 2203 สินค้าท่ีมีจำหน่ายในตลาดแห่งน้ีก็ตรงตามช่ือน่ันคือกลุ่มเคร่ืองเทศท่ี
แทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็นแถวแล้วบรรจุผงเคร่ืองเทศไว้จนเต็ม เคร่ืองเทศแต่ละชนิดก็มีสีสันแตกต่าง
กันไป ส่วนใหญ่จึงมักเป็นคนพื้นท่ีท่ีจะมาซื้อนำไปปรุงอาหาร และยังมีสินค้ากลุ่มธัญพืชท้ังหลาย โดยเฉพาะตระกูล
ถั่วของตุรกีจะเป็นท่ีขึ้นช่ือมากในตลาดเคร่ืองเทศยังมีผลไม้ท้ังสดและแห้ง น้ำผ้ึงแท้ น้ำมันหอมระเหย สมุนไพร ชา
ท้องถิ่นช้ันดี และท่ีน่าลองชิมสำหรับนักท่องเท่ียวก็คือขนมพื้นเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นตำรับก็หาได้ไม่ยากใน
ตลาดแห่งน้ี และยังมีราคาถูกอีกด้วย 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 
บ่าย  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าท่ีแกรนด์บาร์ซ่า เป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอิสตันบูลมีร้านค้ากว่า 4,500ร้าน มีถนนให้

เดินกว่า 60 สายซึ่งใหญ่กว่าตลาดจตุจักรประมาณ 3 เท่าตลาดแกรนด์บาซาร์ แบ่งเป็นสองโซนด้วยกันคือ โซนท่ีมี
หลังคา …นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล 

19.25 น. (เวลาท้องถิ่น)ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK122/EK384 
 ** แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ **  
วันท่ีสิบ  ประเทศไทย 
12.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

---------------------------------------------------- 
หมายเหต:ุ บริษัทฯขอสงวนลิขสิทธ์ิในการยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงราคาและรายการตามคามเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

อัตราค่าใช้จา่ย 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเด่ียว เพิ่ม 

7-16 เม.ย. / 8 – 17 เม.ย. / 11 – 20 เม.ย. (สงกรานต์) 69,900.- 12,500.- 
21-30 เม.ย. / 28 เม.ย.-7 พ.ค. 59,900.- 9,500.- 
5-14 พ.ค./19-28 พ.ค. / 26 พ.ค.-4 มิ.ย. / 2-11 มิ.ย. /            
16-25 มิ.ย. / 30 มิ.ย.-9 ก.ค. / 7-16 ก.ค. / 21-30 ก.ค.  
28 ก.ค.-6 ส.ค. / 4-13 ส.ค. / 18-27 ส.ค.  
25 ส.ค.-3 ก.ย. / 1-10 ก.ย. / 22 ก.ย.-1 ต.ค.  
29 ก.ย.-8 ต.ค. / 6-15 ต.ค. / 13-22 ต.ค. 

64,900.- 9,500.- 

20-29 ต.ค. 69,900.- 9,500.- 
27 ต.ค.-5 พ.ย. 64,900.- 9,500.- 
1-10 ธ.ค. / 8-17 ธ.ค. 69,900.- 9,500.- 
25 ธ.ค.-3 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 74,900.- 12,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง *** 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะตอ้งอยู ่
ภายใต้เง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรม 4-5 ดาว ท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
5.  ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  

 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนัก 
เกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
6. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโควิด 



   

 

**รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปดิทำการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR 
ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม** 

 

*กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้* 
เงือ่นไขการจองกรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะขอรับ
ลูกค้ารายต่อไป  
เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ :  
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บค่าบริการท่านละ 5,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บค่าบริการทวัร์เต็มจำนวนตามราคา 
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางทีเ่กิดอุบัติเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชวิีต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท่างบริษทัระบุข้อความบางอย่างในนั้นดว้ย เพื่อจะ
ได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพนิิจของสายการบนิและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ชำระค่าทวัร์หรือมดัจำมาแล้วทางบริษัทฯ  
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจำต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว) 
/ ค่าส่วนต่างกรณทีี่กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางทีเ่กิดอุบัติเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเง่ือนไข 
สายการบนินัน้ ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบนิและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพนิิจของสายการบนิและบริษัทต่างประเทศ) 
ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจำต๋ัว หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิแล้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีทีท่่านย่ืนวีซ่าแล้ว 
 

หมายเหต ุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เชน่ การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี้ำเงิน) เดินทางหากทา่นถูกปฏเิสธการ
เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณทีีค่ณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อน
การเดินทาง  
- เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัว
โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และไดช้ำระค่ามดัจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเปน็การชำระผ่านตัวแทนของบริษทัหรือชำระโดยตรงกับทางบริษทั 
ทางบริษทัจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีส่ายการบนิกำหนด เช่น ต้องเปน็ผูท้ี่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่คร่ืองบนิมีปญัหา เช่น สามารถเปดิประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไม่ใช่ผู้ที่มปีัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ทีน่ัง่ Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจา้หน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อิน
เท่านัน้ 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสญูหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



   

 

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไมส่ามารถทำกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคนืเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
ประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทกึไว้เปน็สถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านไดช้ำระเงินมัดจำหรือ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเปน็การชำระผ่านตัวแทนของ บริษทัฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปน็การถาวร และถึงแม้ว่า 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางทา่นทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษทัฯ เปน็แค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้

• เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถ
คาดการณล่์วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเปน็สำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดนิทางแล้วมีความประพฤติไม่นา่รักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้ว
ไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผูผ้ื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นม ี
ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทัฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นัน้ๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกต๋ัวโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นัน้ยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปล่ียน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมดัจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับ
ในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 



   

 

• หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเปน็ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน
, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เก่ียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ
คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้าน
การความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เปน็ผู้นำพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
Ø หรือโทร 02-234-5936 

 


