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ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

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

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ-ดูไบ - อสิตนับูล -ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุกี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK377/EK119 

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

13.50น. (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

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 “เสาง”ู 

(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 เป็นมสัยดิทีถ่กูสรา้งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มสรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ. 2159 

ภายนอกจะมองเหน็โดมสฟ้ีาต ัง้อยู่โดดเด่นอนัเป็นทีม่าของชื่อ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายในกจ็ะ

ประดบัตกแต่งดว้ยกระเบื้องอซินิคตามผนงัและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่า

กระเบื้องท ัง้หมดน้ีเป็นสฟ้ีา และสฟ้ีาท ัง้ขา้งนอกขา้งในของมสัยดิแห่งน้ียงัเขา้กนัดกีบับรรยากาศของ

ชายฝัง่ทะเลทีอ่ยู่ทางเบื้องหลงัจากสุเหร่าสนี า้เงนิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

ชื่อดงัของอสิตนับูลอกีแห่งหน่ึงทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะชม และรบัรองว่าจะไม่ผดิหวงัในความ

สวยงาม ล า้ค่า และอลงัการมาก พระราชวงัทอปกาปึมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นที่

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

เมหเ์มตที ่2” แห่งอาณาจกัรออตโตมนั หรอืสมญานามทีท่่านไดร้บัคือ “สุลต่านเมหเ์มตผูพ้ชิติ” ปจัจบุนั

ไดถู้กเปลีย่นเป็นพื้นทีจ่ดัแสดงขา้วของเครื่องใชโ้บราณของราชส านกัตรุกีทีน่่าชม

มาก จะแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น 3 ส่วน คือจะมพีื้นทีข่องพระราชวงัช ัน้นอก 

พระราชวงัช ัน้ใน และมพีื้นที่ทีเ่คยใชเ้ป็นฮาเรม็ของสุลต่าน เมือ่ย่างกา้วเขา้สู่

พระราชวงัจากช ัน้นอกและช ัน้ในจะไดเ้หน็การตกแต่งพระราชวงัทีว่จิติรอลงัการ

อย่างมาก จดุทีน่่าสนใจมากคือ ทอ้งพระคลงัที่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บทรพัยส์มบตัมิค่ีา

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-่มา้ไมเ้มอืงทรอย-อซัเคลปิออน-อซิเมยีร ์

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเก่าแก่ในต านานแห่งน้ีหลงัจากที่

กลายเป็นอดตีมาหลายศตวรรษ ก็ไดถู้กคน้พบ พ.ศ. 2413 

“ไฮนร์ชิ ชลมีานน”์ (Heinrich Schliemann) นกัโบราณคดชีาว

เยอรมนัไดเ้ป็นผูบ้กุเบกิขดุพบซากเมอืงโบราณขึ้นซึง่ก็คือเมอืง

ทรอยน่ีเอง เป็นซากเมอืงโบราณทีม่พีื้นทีต่ดิกบัทะเลอเิจยีน

ตอนบน และอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตรุกี ใกลก้นัมช่ีองแคบ “ดารด์าแนลล”์ (Dardanelles) 

และ “คาบสมทุรกลัลโิปล”ี (Gallipoli) จากนัน้ไฮนร์ชิก็ใชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขดุคน้เพิม่เตมิและ

ศึกษาความเป็นมาของซากเมอืงแห่งน้ี จนพบว่าทรอยนัน้แบ่งออกเป็น 9 ยุค นบัต ัง้แต่เมือ่ 3,000 ปี

ก่อนครสิตก์าล ไลม่าจนถงึ พ.ศ. 943 และท ัง้หมดน้ีไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจใหโ้ฮเมอรส์รา้งสรรค์

ผลงานการเขยีนทีโ่ด่งดงักอ้งโลกอย่างมหากาพยอ์เิลยีดและโอดสิซยีช์ม (ดา้นนอก) มา้ไมเ้มอืงทรอย

ฉบบัทีใ่ชถ่้ายภาพยนตรฮ์อลลวูีด (WOODEN HORSE OF TROY)หน่ึงในกลยุทธท์างการทหารที่

ชาญฉลาด และเป็นเหตใุหเ้มอืงทรอยพ่ายแพแ้ก่กรกี จงึกลายเป็นเรื่องราวทีโ่จทยจ์นัทแ์ละโด่งดงัไปท ัว่

โลก และกลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณข์องเมอืงทรอยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมอซัเคลปิออน (ASKLEPION)ทีใ่นอดตีนัน้เคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท์ีย่ิง่ใหญ่ ตวั

วหิารนัน้ไดถู้กสรา้งขึ้นต ัง้แต่เมือ่ 400 ปีก่อนครสิตกาล เพือ่ถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการ

รกัษาเมอืงน้ี ยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการแพทยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในขณะนัน้ และยงัเป็นโรงเรยีนสอน

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

เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัร

โรมนั เมอืงเอฟิซุสถอืก าเนิดขึ้นต ัง้แต่ยุค

ก่อนครสิตก์าลเสยีอกี และกด็ าเนินมา

พรอ้มกบัยุครุ่งเรอืงของชนชาตกิรกี ตรง

กบัยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดอิอกุสตสุ ซซีาร”์ 

(AUGUSTUS CAESAR) เป็นศูนยก์ลางทางการคา้การเงนิของเอเซยีต ัง้แต่หลงัจาก พ.ศ. 900 เป็น

ตน้มา ปจัจบุนัน้ีแมจ้ะผ่านมานานกว่า 2,000 ปีแลว้แต่เอฟิซุสก็ยงัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงโบราณที่

มกีารบ ารุงรกัษาไดด้ีทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของโลก สิง่ทีม่ใีหเ้ราไดช้มกนัจงึเป็นความยิง่ใหญ่ของซากเมอืง

โบราณ โรงละครเก่าแก่ทีจ่ผูุช้มไดม้ากถงึ 25,000 คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ 

แมจ้ะเริ่มกร่อนไปบา้งแต่เท่าทีเ่หลอืก็ยงัดูแขง็แกร่ง และในโอกาสพเิศษต่างๆ ก็อาจมกีารจดัแสดงแสง

สเีสยีงบา้งในโรงละครแห่งน้ี บรเิวณอืน่ๆ ยงัมโีรงอาบน า้โบราณแบบตุรกีแท ้แท่นบูชาเทพเจา้ ม ี

หอ้งสมดุเซลซุสทีส่รา้งโดยกงสุล “ทเิบเรยีส จูเลยีสอควลิา” (JULIUS AQUILA) เพือ่อทุศิแด่

นายกเทศมนตรซีึง่เป็นพ่อของท่านกงสุล และยงัไดบ้รรจศุพของผูเ้ป็นพ่อไวใ้ตห้อ้งสมดุแห่งน้ี แต่มาถูก

ท าลายท ัง้ตวัอาคารและหนงัสอืจากขา้ศึกศตัรู มกีารประสบภยัจากแผ่นดนิไหวบา้ง เสยีหายไปมากแต่ก็

ยงัยดืหยดัเคียงคู่กาลเวลามาไดไ้ม่ห่างกนันกัม ีวหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน (TEMPLE OF 

HADRIAN)ทีส่รา้งขึ้นเพือ่ถวายแด่จกัรพรรดเิฮเดรยีน ซึง่พระองคค์ืออกีหน่ึงจกัรพรรดผูิย้ิง่ใหญ่ของ

โรมนั วหิารแห่งน้ีเมือ่เทยีบกบัอายุแลว้ตอ้งบอกว่ายงัอยู่ในสภาพทีส่มบูรณม์าก และยงัถูกออก

แบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครนิเธียนท ัง้ 4 ตน้ทีอ่ยู่ทางดา้นหนา้วหิาร โครงประตูหนา้มจี ัว่หนิโคง้

แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง   

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 “คาลดากิ” แลว้แร่ธาตเุกิดการ

ตกตะกอนท าปฏกิิรยิาจบัตวักนัเป็นกอ้นแขง็ลดหล ัน่เป็นช ัน้เป็นแอ่งเป็นลานต่างกนัไป แต่กลบั

กลายเป็นเหมอืนประตมิากรรมจากฝีมอืธรรมชาต ิสวยงามแปลกตาจนในทีสุ่ดปามคุคาเลก็ไดร้บัการ

ยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโกเมือ่ในปี พ.ศ. 2531 ค าว่า 

“ปามคุคาเล ่ในภาษาตรุกีน ัน้หมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมมุของกอ้นแคลเซยีมก็มี

รูปร่างคลา้ยกอ้นเมฆหรอืกอ้นหมิะตามแต่จะจนิตนาการ ส่วนบางจดุก็จะเป็นแอ่งรองรบัน า้แร่อณุหภูมิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซยีสทีช่าวตรุกีนิยมน าไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน า้แร่ธรรมชาตทิีม่ี

สรรพคุณในการรกัษาโรคความดนัโลหติสูง 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

ก็โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมของเปอรเ์ซยีและไบแซนเทยีมตามทีไ่ดร้บัอทิธิพลเขา้มาในเวลานัน้ชมท่าน

ถ่ายรูปดา้นนอกคาราวานสไลน ์(CARAVANSERAI)ซึง่เป็นจดุพกัแรมของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั 

หรอืเรยีกงา่ยๆ ว่าเป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดนิทางในยุคนัน้ หากมองจากมมุสูงจะเหน็เป็นเหมอืนร ัว้

ก าแพงลอ้มเป็นกรอบสีเ่หลีย่มอยู่กลางทุ่งกวา้ง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื้นทีโ่ลง่หรอือาจจะมบี่อน า้

ธรรมชาต ิและมสี่วนทีเ่ป็นหลงัคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได ้นกัเดนิทางทีม่าพรอ้มกอง

คาราวานมา้และอูฐมกัแวะพกัแรมในช่วงค า่ จนรุ่งเชา้ก็จะออกเดนิทางต่อ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมอืงมรดกโลกจากการการนัตโีดยยูเนสโก และ

ยงัเป็นเมอืงทีอ่ดุมไปดว้ยความสวยงามของภูมปิระเทศ เพราะต ัง้อยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ดว้ย

รูปลกัษณข์องคปัปาโดเกียทีดู่แปลกไม่เหมอืนใคร ท าใหม้คี าถามเกดิขึ้นเสมอว่า เหตใุดคปัปาโดเกียจงึ

มลีกัษณะเช่นนี้  เพราะแมแ้ต่ผูท้ีค่น้พบคบัปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาล ีคานาโซส” 

ก็ยงัสงสยัในรูปทรงประหลาดของดนิแดนแห่งน้ีพื้นทีท่ีเ่ป็นคปัปาโดเกยีอย่างที่

เหน็ทกุวนันี้ เมือ่กว่า 3 ลา้นปีก่อนหลงัจากเกดิการระเบดิของภูเขาไฟอย่างรุนแรง 

ก็ไดผ้ลกัดนัลาวาออกมาเป็นจ านวนมาก และทบัถมท ัง้เถา้ถ่านหนาบางคละกนัไป



   

 

จนเกิดเป็นแผ่นดนิใหม่ขึ้น จากนัน้ก็ถูกแดด ฝน ลม หมิะกดัเซาะทลีะเลก็ละนอ้ย ระยะเวลา 3 ลา้นปี

ธรรมชาตจิงึสรา้งสรรคค์วามแปลกใหแ้ก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คปัปาโดเกียจงึกลายเป็นเหมอืนดนิแดน

พศิวงทีเ่ตม็ไปดว้ยแท่งหนิเป็นรูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวยคว า่บา้ง บางชิ้นเป็นเหมอืนปลอ่งหรอืโดม

สูงทีค่นสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้และมอียู่มากมายเหมอืนเป็นเมอืงในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมอืงพา

กนัเรยีกคปัปาโดเกยีในอกีชือ่หน่ึงว่า ปลอ่งไฟนางฟ้า(FAIRY CHIMNEY) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมระบ าหนา้ทอ้งกิจกรรมที่ควรไดส้มัผสัและอย่าพลาดใหต้วัเองตอ้งเสยีดายในภายหลงั เพราะ

น่ีคือกิจกรรมพิเศษที่บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ส  าคญัของชาวตุรกีมาต ัง้แต่อดีต และนกัท่องเที่ยวก็มกัรอ

คอยที่จะไดช้ม โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตา

ตื่นใจและรูส้กึสนุกคึกคกัไปกบัผูแ้สดงดว้ย นกัแสดงเหล่าน้ีถอืว่าเป็นยอดฝีมอื หากโชคดีกว่านัน้คุณ

จะไม่ไดเ้ป็นแค่ผูช้มแต่อาจถูกเชญิใหข้ึ้นบนเวทไีปร่วมสนุกกบันกัแสดงเหลา่น้ีดว้ยก็ได ้ฉะนัน้นอกจาก

จะสนุกแลว้ก็ยงัจะไดป้ระสบการณด์ีๆ  และความประทบัใจกลบับา้นอกีดว้ย 

ทีพ่กั  MUSTAFA HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็  คปัปาโดเกีย-นครใตด้นิคารต์คั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-โรงงานพรม-องัคาร่า 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบัท่านทีส่นใจนัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ็บบี้ โดยมเีจา้หนา้ที่

บรษิทับอลลูนรอรบัท่าน เพือ่น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 

กบัการนัง่บอลลูนชมววิสวยๆ ของเมอืงคปัปาโดเกียจากดา้นบนพรอ้มรบั

ประกาศนียบตัรทีม่อบใหก้บัทกุท่าน 

(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนี้ เป็นทวัรพ์เิศษ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าขึ้นบอลลูน

ประมาณท่านละ 250ดอลลา่รส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์ 

น าท่านเขา้ชมถ า้ใตด้นิคารต์ดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจากการขดุเจาะพื้นดนิ

สมยัก่อนตอนเกดิสงคราม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

ศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนัน้ทีน่ี่จะมี

สิ่งก่อสรา้งที่ เกี่ยวขอ้งกบัศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอื่นๆ 

อย่างเช่น โบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราทีถ่อืไดว้่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึ้น

ในยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนงัและเพดาน



   

 

โบสถ ์แต่เพราะเสลาที่ยาวนานท าใหส้ขีองภาพจืดจางลงไปมากแลว้ และ “โบสถแ์อปเปิล” ที่อยู่ใกลก้นั 

หากอยากเห็นภาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนที่สสีนัจดัจา้นมากกว่าในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราก็ใหม้าที่น่ี  ซึ่ง

ส่วนมากเป็นภาพที่แสดงถงึพระประวตัิของพระเยซู และที่ไดช้ื่อเรยีกว่าโบสถแ์อปเปิลก็เพราะดา้นหนา้

ของโบสถม์ตีน้แอปเปิลอยู่นัน่เอง รวมท ัง้ที่ “โบสถม์งักร” หรือที่ชาวพื้นเมอืงเรียกว่า “YilaniKilise” ก็

จะมคีวามน่าสนใจอยู่ทีภ่าพวาดการต่อสูข้องนกัรบในยุคนัน้ 

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 อิสระชอ้ปป้ิงที่ สไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก

ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์และก็ก่อต ัง้มานานตัง้แต่ พ.ศ. 2203 สนิคา้ที่มจี  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีก็ตรงตาม

ชื่อนัน่คือกลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกรา้นจะมกีระบะไมว้างเรียงกนัเป็นแถวแลว้บรรจุผงเครื่องเทศไวจ้น

เตม็ เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มสีสีนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จงึมกัเป็นคนพื้นที่ทีจ่ะมาซื้อน าไปปรุงอาหาร 

และยงัมสีนิคา้กลุม่ธญัพชืท ัง้หลาย โดยเฉพาะตระกูลถ ัว่ของตรุกีจะเป็นที่ขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศ

ยงัมผีลไมท้ ัง้สดและแหง้ น า้ผึ้งแท ้น า้มนัหอมระเหย สมนุไพร ชาทอ้งถิ่นช ัน้ดี และที่น่าลองชิมส าหรบั

นกัท่องเที่ยวก็คือขนมพื้นเมอืงของตุรกีแท ้ๆ  ตรงตามตน้ต ารบัก็หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี และยงัมี

ราคาถูกอกีดว้ย 

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

ทีพ่กั  GOLDEN WAYหรอืเทยีบเท่า 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับูล-แกรนดบ์าซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



   

 

อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีแ่กรนดบ์ารซ์่า ตามอธยัาศยั…น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล 

15.35น. (เวลาทอ้งถิน่)ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK120/EK374 

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

วนัทีส่บิ  ประเทศไทย 

07.35 น. (เวลาทอ้งถิน่)เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

**--------------------------------------------------------** 

หมายเหต ุ บรษิทัฯขอสงวนลขิสทิธ์ิในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิม่ 

4-13 มี.ค. / 13-22 มี.ค. / 18-27 มี.ค. 

1-10 เม.ย. 
39,900.- 

9,500.- 

10-19 เม.ย. 

26, 28 ธ.ค. 
49,900.- 

14-23 เม.ย. / 30 เม.ย. – 9 พ.ค. 5-14 พ.ค.29 

พ.ค. – 7 มิ.ย. / 9-18 มิ.ย. 

13, 20, 27 ส.ค. / 3, 17, 24 ก.ย. / 

1, 8, 15, 22, 29 ต.ค. / 5, 16, 26 พ.ย. 

3, 10 ธ.ค. 

39,900.- 

3-12 ก.ค. 44,900.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการ

เดนิทาง *** 

 

อตัราน้ีรวม 

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

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

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 และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า 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 

เกินจากทางสายการบินก 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. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ค่าทปิคนขบัรถ100 USD 

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 



   

 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาทภายใน 24 ช ัว่โมงจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบั

ลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 30วนัก่อนการเดนิทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่  

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทกุกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ตม็จ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่

เกดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออก

เดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินั้น ๆ เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา

กรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้ 

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน

, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ….กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีด

ของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทั

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง 

และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  



   

 

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่า

จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 
ท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดลุพนิิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดย

ทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจ

ผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วใน

ระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้

ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 



   

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรติซึง่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง

ถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

 

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