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วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
23.30 น. พร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก 
 

วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ดูไบ-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
03.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสาย

การบินเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK377/EK119 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ*.*.*. 

13.50น. (เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล 
(SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL 
AIRPORT)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว .....นำท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำ
ให้เส้นทางนี้มีความน่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลำใหญ่ 2 ชั้น เปิดพื้นที่กว้างบน
ดาดฟ้าเรือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบบอส
ฟอรัสนี้คือจุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลดำ 
(THE BLACK SEA) และทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) เป็นจุดสิน้สุดของขอบเขต
เอเชียและยุโรปที่บรรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป บางจุดกว้าง 500 เมตร ในขณะที่บางจุด
กว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอ้ิ่มวิวอิ่มบรรยากาศของสองฝั่ง
ช่องแคบและพระราชวังโดลมาบาเช่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำในอีกมุมหนึ่งซึ่งสวยสง่าน่าชม  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  GOLDEN WAY HOTELหรือเทียบเท่า 
วันที่สาม อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหรา่สีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล ่
เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านถ่ายรูป (ด้านนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จัตุรัสที่แต่
เดิมในยุคโบราณถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนเทียมและใช้
เป็นลานกว้างสำหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันลานแข่งนี้ไม่ได้ถูก
ใชง้านเหมือนเช่นเดิมอีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลาน
และเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส” 
(THEODOSIUS OBELISK) เปน็เสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย

เรียวยาวขึ้นไปเปน็ยอดแหลมเสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า “เสางู” (BRONZE 
SERPENTINE COLUUMN) เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมา 
ได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลอือยู่ในอิสตันบูลทุกวันนี้ เคยถูกประดับ
อยู่ที่วิหารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึ้นเมื่อ 479 ปีก่อนคริสต์กาลในครั้งทีร่บชนะ



   

 

เปอร์เซีย เสาที่ 3 มีชื่อว่า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 
1483 เมื่อครั้งเริ่มสร้างนัน้เป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมหลอกเอา
บรอนซ์ไปจนหมด ปัจจุบันนกัท่องเที่ยวที่เข้าไปชมจึงมีโอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือ
เป็นเพียงแค่เสาปนูเท่านัน้  
นำท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)ปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ของอิสตันบูล เปน็มัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2152 และ
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ้าตั้งอยู่โดดเด่นอันเปน็ทีม่าของชื่อ 
“BLUE MOSQUE” ส่วนภายในก็จะประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องอิซนิคตามผนังและกำแพง
โดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่ากระเบื้องทั้งหมดนี้เป็นสีฟ้า และสีฟ้าทั้งข้างนอกข้างใน
ของมัสยิดแห่งนี้ยังเข้ากันดกีับบรรยากาศของชายฝ่ังทะเลที่อยู่ทางเบื้องหลังจากสุเหร่าสีน้ำเงิน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPISARAYI)พระราชวังเก่าแก่และเป็น

สถานที่ชื่อดังของอิสตันบูลอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะชม และรบัรองว่าจะไม่ผิดหวังใน
ความสวยงาม ล้ำค่า และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปึมีความสำคัญทางประวัตศิาสตร์
เพราะเคยใช้เป็นทีป่ระทบัขององค์สุลต่านมายาวนานหลายองค์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2021 
โดยคำบัญชาของ “สุลต่านเมห์เมตที่ 2” แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานามทีท่่านได้รับ

คือ “สุลต่านเมห์เมตผู้พิชิต” ปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนเปน็พื้นที่จัดแสดงข้าว
ของเครื่องใช้โบราณของราชสำนักตุรกีที่น่าชมมาก จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 
3 ส่วน คือจะมีพื้นที่ของพระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน และมีพื้นที่ที่
เคยใช้เป็นฮาเรม็ของสุลต่าน เมื่อย่างก้าวเข้าสู่พระราชวังจากช้ันนอกและ
ช้ันในจะได้เห็นการตกแต่งพระราชวังที่วิจิตรอลังการอย่างมาก จุดที่
น่าสนใจมากคือ ท้องพระคลังที่ใช้เป็นที่เก็บทรัพย์สมบัตมิีค่าทั้งหลาย 

โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ที่งดงามตั้งแต่ส่วนของปลอกสวมที่ประดับ
ด้วยอัญมณี ไข่มุกและทองคำ ส่วนบนด้ามกริชนั้นประดบัด้วยมรกตงดงาม นอกเหนือจาก
ความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดบัทั้งหลาย นกัท่องเที่ยวจะได้ชมเครื่องโลหะโบราณ 
เครื่องปั้นดนิเผาและเครื่องกระเบื้องอีกมากมาย  
นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)ซึ่งตัง้อยู่ริมทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ใน
อดีตชานัคคาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็นอีกจุดที่เชื่อมต่อเอเชียกับ
ยุโรปเข้าด้วยกัน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  TROIA TUSAN HOTELหรือเทียบเท่า 
 



   

 

วันที่สี ่  ชานัคคาเล-่ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์ 
เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าแก่ในตำนานแห่งนี้หลังจากที่
กลายเป็นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ได้ถูกค้นพบ พ.ศ. 
2413 “ไฮน์ริช ชลมีานน์” (Heinrich Schliemann) 
นักโบราณคดีชาวเยอรมันได้เป็นผู้บุกเบิกขุดพบซาก
เมืองโบราณขึ้นซึ่งก็คือเมืองทรอยนี่เอง เปน็ซากเมือง
โบราณที่มีพื้นที่ตดิกับทะเลอเิจียนตอนบน และอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตรุกี ใกล้กันมีช่องแคบ “ดารด์าแนลล”์ (Dardanelles) และ 
“คาบสมุทรกัลลิโปลี” (Gallipoli) จากนั้นไฮน์ริชก็ใช้เวลา 20 ปีถัดมาในการขุดค้นเพิม่เติมและ
ศึกษาความเป็นมาของซากเมืองแห่งนี้ จนพบว่าทรอยนัน้แบ่งออกเป็น 9 ยุค นับตั้งแต่เมื่อ 
3,000 ปีก่อนคริสต์กาล ไล่มาจนถึง พ.ศ. 943 และทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้โฮ
เมอร์สร้างสรรค์ผลงานการเขียนที่โด่งดงัก้องโลกอย่างมหากาพย์อิเลียดและโอดิสซีย์ชม (ด้าน
นอก) ม้าไม้เมืองทรอยฉบบัที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด (WOODEN HORSE OF TROY)หนึ่ง
ในกลยุทธ์ทางการทหารที่ชาญฉลาด และเป็นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก จึงกลายเป็น
เรื่องราวที่โจทย์จันท์และโด่งดังไปทั่วโลก และกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตั้งแต่
นั้นเป็นตน้มา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเข้าชมอัซเคลปิออน (ASKLEPION)ที่ในอดีตนั้นเคยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่

ยิ่งใหญ่ ตัววิหารนั้นได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแตเ่มื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอัซเคลปิ
ออส เทพแห่งการรักษาเมืองนี้ ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และ
ยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก ปัจจุบันเราจะยังได้เห็นร่องรอยความ
ยิ่งใหญ่ในอดีตได้  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิชเมียร์(IZMIR) เพื่อเข้าสู่ที่พัก 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   BLANCA HOTELหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



   

 

วันที่ห้า  เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่ 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณและเปน็เมือง
หลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟิซุสถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุค
ก่อนคริสต์กาลเสียอีก และก็ดำเนินมาพร้อมกับยุครุ่งเรืองของชนชาติ
กรีก ตรงกับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์” 
(AUGUSTUS CAESAR) เป็นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซีย
ตั้งแต่หลังจาก พ.ศ. 900 เปน็ต้นมา ปัจจุบันนี้แม้จะผ่านมานานกว่า 
2,000 ปีแล้วแต่เอฟิซุสก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีการ

บำรุงรักษาได้ดีที่สุดเมืองหนึง่ของโลก สิ่งที่มีให้เราได้ชมกันจึงเป็นความยิ่งใหญ่ของซากเมือง
โบราณ โรงละครเก่าแก่ที่จุผู้ชมได้มากถึง 25,000 คน 
เทียบได้เปน็ 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น แม้จะเริ่ม
กร่อนไปบ้างแต่เท่าที่เหลือก็ยังดูแข็งแกร่ง และใน
โอกาสพิเศษต่างๆ ก็อาจมีการจัดแสดงแสงสีเสียง
บ้างในโรงละครแห่งนี้ บริเวณอื่นๆ ยังมีโรงอาบน้ำ
โบราณแบบตุรกีแท้ แทน่บูชาเทพเจ้า มี ห้องสมุดเซล
ซุสที่สร้างโดยกงสุล “ทิเบเรยีส จูเลียสอควิลา” (JULIUS AQUILA) เพื่ออุทิศแด่
นายกเทศมนตรีซึ่งเปน็พ่อของท่านกงสุล และยังได้บรรจุศพของผู้เป็นพ่อไว้ใต้ห้องสมุดแห่งนี้ 
แต่มาถูกทำลายทั้งตัวอาคารและหนังสือจากข้าศึกศัตรู มีการประสบภัยจากแผ่นดินไหวบ้าง 
เสียหายไปมากแต่ก็ยังยืดหยัดเคียงคู่กาลเวลามาได้ไม่ห่างกันนักมี วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน 
(TEMPLE OF HADRIAN)ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ซึ่งพระองคค์ืออีกหนึ่ง
จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโรมัน วิหารแห่งนี้เมื่อเทียบกับอายุแล้วต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทั้ง 4 ต้นที่อยู่ทางด้าน
หน้าวิหาร โครงประตูหน้ามีจัว่หินโค้งแกะสลักลวดลายสวยงามน่ามอง   
นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูงประเทศตุรกีถือเป็นประเทศหนึ่งทีข่ึ้นชื่อในด้าน
เครื่องหนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อิสระ
เลือกซื้อสินค้นเครื่องหนั่งกันได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระเป๋า เสื้อโค้ช และอีกมากมาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามุคคาเล่เคยเปน็ทีต่ั้งของนครเฮีย

ราโปลิส (HIERAPOLIS)และที่ตั้งของลานหนิปนูขนาดมหึมา ชม
ปราสาทปุยฝ้ายสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินซึ่ง
มีส่วนประกอบของแคลซียมออกไซด์และมีอุณภูมิประมาณ 35 องศา



   

 

เซลเซียสได้ไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการตกตะกอนทำปฏิกิริยาจับตัวกัน
เป็นก้อนแข็งลดหลั่นเป็นชัน้เป็นแอ่งเปน็ลานต่างกันไป แต่กลับกลายเป็นเหมือนประติมากรรม
จากฝีมือธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในที่สุดปามุคคาเลก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อในปี พ.ศ. 2531 คำว่า “ปามุคคาเล่ ใน
ภาษาตุรกีนั้นหมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมมุของก้อนแคลเซียมก็มีรูปร่าง
คล้ายก้อนเมฆหรือก้อนหิมะตามแต่จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็นแอ่งรองรับน้ำแร่อุณหภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียสที่ชาวตุรกีนิยมนำไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ
ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปัสสาวะ โรคไตและโรคไข
ข้ออักเสบ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   TRIPOLIS HOTELหรือเทียบเท่า 
วันที่หก  ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)เมืองที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมีตำแหนง่เป็นถึง

อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย สุลต่าน
อาเลดิน เคย์โคบาทความรุ่งเรืองนี้ทำให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และ
ส่วนใหญ่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก็โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทยีมตามที่
ได้รับอิทธิพลเข้ามาในเวลานัน้ชมท่านถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ (CARAVANSERAI)ซ่ึง
เป็นจุดพักแรมของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นโรงแรมข้างทางของคน
เดินทางในยุคนั้น หากมองจากมุมสูงจะเห็นเปน็เหมือนรั้วกำแพงล้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่กลาง
ทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพืน้ที่โล่งหรืออาจจะมีบ่อน้ำธรรมชาติ และมีส่วนที่เปน็
หลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางทีม่าพร้อมกองคาราวานม้าและอูฐมักแวะ
พักแรมในช่วงค่ำ จนรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางต่อ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมอืงมรดกโลกจากการการันตีโดย

ยูเนสโก และยังเป็นเมืองที่อดุมไปด้วยความสวยงามของภูมิประเทศ เพราะ
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ด้วยรูปลักษณ์ของคัปปาโดเกียที่ดูแปลกไม่
เหมือนใคร ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า เหตุใดคปัปาโดเกียจึงมีลักษณะ
เช่นนี้ เพราะแม้แต่ผู้ที่ค้นพบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาลี คานาโซส” ก็
ยังสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งนี้พื้นทีท่ี่เป็นคัปปาโดเกียอย่าง
ที่เห็นทุกวันนี้เมื่อกว่า 3 ล้านปีก่อนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ
อย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดันลาวาออกมาเป็นจำนวนมาก และทับถมทัง้เถ้า



   

 

ถ่านหนาบางคละกันไปจนเกิดเป็นแผ่นดินใหม่ขึน้ จากนั้นก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเล็ก
ละน้อย ระยะเวลา 3 ล้านปีธรรมชาติจึงสร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลกแบบคาดไม่ถึง คัปปาโด
เกียจึงกลายเป็นเหมือนดนิแดนพิศวงที่เต็มไปด้วยแท่งหนิเปน็รูปทรงกระบอกบ้าง รปูกรวยคว่ำ
บ้าง บางชิ้นเป็นเหมือนปล่องหรือโดมสูงที่คนสามารถเขา้ไปอยู่ด้านในได้ และมีอยู่มากมาย
เหมือนเปน็เมืองในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชื่อหนึ่งว่า ปล่องไฟ
นางฟ้า(FAIRY CHIMNEY) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชมระบำหน้าท้องกิจกรรมที่ควรได้สัมผัสและอย่าพลาดให้ตัวเองต้องเสียดายในภายหลัง 

เพราะนี่คือกิจกรรมพิเศษที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์สำคัญของชาวตุรกีมาตั้งแต่อดีต และ
นักท่องเที่ยวก็มักรอคอยที่จะได้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ต้องเป็น “ระบำหน้าท้อง” 
(Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและรู้สึกสนุกคึกคักไปกับผู้แสดงด้วย นักแสดงเหล่านี้ถือว่า
เป็นยอดฝีมือ หากโชคดีกว่านั้นคุณจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมแต่อาจถูกเชิญให้ขึ้นบนเวทีไปร่วมสนุกกับ
นักแสดงเหล่านี้ด้วยก็ได้ ฉะนั้นนอกจากจะสนุกแล้วก็ยังจะได้ประสบการณ์ดีๆ และความ
ประทับใจกลับบ้านอีกด้วย 

ที่พัก  MUSTAFA HOTELหรือเทยีบเท่า 
วันที่เจ็ด  คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินคารต์ัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี้ โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษัทบอลลูนรอรับท่าน เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 
กับการนั่งบอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากด้านบนพร้อม
รับประกาศนียบัตรที่มอบให้กับทุกท่าน 
(ทัวร์นัง่บอลลูนนี้เป็นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ คา่ขึ้นบอลลูน
ประมาณท่านละ 250ดอลล่ารส์หรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) 
นำท่านเข้าชมถ้ำใต้ดินคาร์ตดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินสมัยก่อนตอนเกิดสงคราม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



   

 

บ่าย  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที่ครั้งหนึ่งเคย
เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั้นที่นี่จะมีสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอื่นๆ อย่างเช่น โบสถ์เซนต์บาร์บาราที่ถือได้ว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่
สร้างขึ้นในยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบน
ผนังและเพดานโบสถ์ แต่เพราะเสลาที่ยาวนานทำให้สี
ของภาพจืดจางลงไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิล” ที่
อยู่ใกล้กัน หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนที่
สีสันจัดจ้านมากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาที่นี่  
ซึ่งส่วนมากเป็นภาพที่แสดงถึงพระประวัติของพระเยซู 
และที่ได้ชื่อเรียกว่าโบสถ์แอปเปิลก็เพราะด้านหน้าของโบสถ์มีต้นแอปเปิลอยู่นั่นเอง รวมทั้งที่ 
“โบสถ์มังกร” หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “YilaniKilise” ก็จะมีความน่าสนใจอยู่ที่ภาพวาดการ
ต่อสู้ของนักรบในยุคนั้น 
นำท่านชมโรงงานทอพรมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของประเทศตรุกี ที่มีลวดลายที่สวยและประณีต ให้
ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสิ้นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  

 นำท่านเดินทางสู่โรงงานเครือ่งประดับ(JEWELLY FACTORY)เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งอิสระให้ท่านเลือกซื้อได้ตาม
อัธยาศัย 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังคาร่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 รองจากอิสตันบูล เป็นศูนย์กลางของทั้งคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศ
อีกด้วย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   SERGAH HOTELหรือเทียบเท่า 
วันที่แปด อังคาร่า-อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางกลับสูเ่มืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสองรอง

จากตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตั้งมานานตั้งแต่ พ.ศ. 2203 สินค้าที่มีจำหน่ายในตลาดแห่ง
นี้ก็ตรงตามชื่อนั่นคือกลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็นแถวแล้วบรรจุผง
เครื่องเทศไว้จนเต็ม เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มีสีสันแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จึงมักเป็นคนพื้นที่ที่จะ
มาซื้อนำไปปรุงอาหาร และยังมีสินค้ากลุ่มธัญพืชทั้งหลาย โดยเฉพาะตระกูลถั่วของตุรกีจะเป็น
ที่ขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศยังมีผลไม้ทั้งสดและแห้ง น้ำผึ้งแท้ น้ำมันหอมระเหย สมุนไพร ชา



   

 

ท้องถิ่นชั้นดี และที่น่าลองชิมสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือขนมพื้นเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้น
ตำรับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยังมีราคาถูกอีกด้วย 

ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  GOLDEN WAYหรือเทียบเท่า 
วันที่เก้า  อิสตันบูล-แกรนด์บาซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่แกรนด์บารซ่์า ตามอธัยาศัย…นำท่านเดินทางสู่ สนามบนิอิสตันบูล 
15.35น. (เวลาท้องถิ่น)ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK120/EK374 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ *.*.*.  
วันที่สิบ  ประเทศไทย 
07.35 น. (เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

หมายเหต ุ บริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
อตัราค่าใช้จา่ย 

วนัทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ ่ พักเดีย่วเพิม่ 

29 พ.ค. – 7 ม.ิย. / 9-18 ม.ิย. 39,900.- 

9500 

3-12 ก.ค. 44,900.- 
13-22 ส.ค / 20-29 ส.ค. / 27 ส.ค.-5 ก.ย./ 3-12 ก.ย. 
17-26 ก.ย. / 24 ก.ย.-3 ต.ค/ 1-10 ต.ค. / 8-17 ต.ค. 
15-24 ต.ค. / 22-31 ต.ค. / 29 ต.ค.-7 พ.ย.  
5-14 พ.ย. / 16-25 พ.ย. / 26 พ.ย.-5 ธ.ค.  
3-12 ธ.ค. / 10-19 ธ.ค. 

39,900.- 

26 ธ.ค - 4 ม.ค.(X’ mas) 
28 ธ.ค. – 6 ม.ค. (New  Year) 49,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง *** 
 
 
 
 



   

 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยูต่่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรอืทำงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่

ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 

9. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 
แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

10. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  
11. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิป)  
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่ง

พิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถ100 USD 
**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญาการเดนิทาง

ระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
 



   

 

เงือ่นไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาทภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงือ่นไขการชำระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
เงือ่นไขการสำรองที่นัง่  
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัท

ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข

สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว 

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่
ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 



   

 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงิน
มัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่า
มากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผ่ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 



   

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึง
ท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการ
แทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดย มิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

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