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กำหนดการเดนิทาง 3-12 ก.ย. / 6-15 ก.ย. / 17-26 ก.ย.  
วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล  
20:00 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบิน เตอร์กิสแอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะ

คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเครื่อง 
23:00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรเคีย โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

TK69 
วันที่สอง อิสตันบูล -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
05:15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองอิสตันบูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL AIRPORT) หลังผ่าน

พิธตีรวจการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ..... 
นำท่านถ่ายรูป (ด้านนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จัตุรัสที่แต่เดิมในยุคโบราณถือเป็นจุดศูนย์กลาง
ของเมืองในยุคไบแซนเทียมและใช้เป็นลานกว้างสำหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันลานแข่งนี้ไม่ได้ถูกใช้
งานเหมือนเช่นเดิมอีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบลิสก์
แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึ้น
ไปเป็นยอดแหลมเสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า “เสางู” (BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็น
เสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมา ได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่
มีเหลืออยู่ในอิสตันบูลทุกวันนี้ เคยถูกประดับอยู่ที่วิหารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึ้นเม่ือ 479 ปี
ก่อนคริสต์กาลในครั้งที่รบชนะเปอร์เซีย เสาที่ 3 มีชื่อว่า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 เมื่อครั้งเริ่มสร้างนั้นเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอม
หลอกเอาบรอนซ์ไปจนหมด ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมจึงมีโอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเป็น
เพียงแค่เสาปูนเท่านั้น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  .....นำท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่

ทำให้เส้นทางนี้มีความน่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลำ
ใหญ่ 2 ชั้น เปิดพื้นท่ีกว้างบนดาดฟ้าเรือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดิน
ชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสนี้คือจุด
แบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ทะเลดำ (THE BLACK SEA) และทะเลมาร์มาร่า (SEA OF 
MARMARA) เป็นจุดสิ้นสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปที่บรรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป บางจุดกว้าง 
500 เมตร ในขณะที่บางจุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ได้อิ่มวิวอิ่ม
บรรยากาศของสองฝั่งช่องแคบและพระราชวังโดลมาบาเช่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำในอีกมุมหนึ่งซึ่งสวยสง่าน่าชม  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



   

 

วันที่สาม อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหรา่สีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล ่
เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)ปัจจุบันถือเป็นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของอิสตันบูล เป็นมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มสร้างในปี 
พ.ศ. 2152 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ้าตั้งอยู่โดด
เด่นอันเป็นท่ีมาของชื่อ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายในก็จะประดับตกแต่งด้วย
กระเบื้องอิซนิคตามผนังและกำแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่า
กระเบื้องทั้งหมดนี้เป็นสีฟ้า และสีฟ้าทั้งข้างนอกข้างในของมัสยิดแห่งนี้ยังเข้ากันดี

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

ดังของอิสตันบูลอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผิดหวังในความสวยงาม ล้ำค่า 
และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปึมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยใช้เป็นท่ีประทับขององค์
สุลต่านมายาวนานหลายองค์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคำบัญชาของ “สุลต่านเมห์เมตที่ 2” แห่ง
อาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานามที่ท่านได้รับคือ “สุลต่านเมห์เมตผู้พิชิต” ปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่
จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณของราชสำนักตุรกีที่น่าชมมาก จะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือจะมีพื้นท่ี

ของพระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน และมีพื้นที่ท่ีเคยใช้เป็นฮาเร็มของสุลต่าน เมื่อย่าง
ก้าวเข้าสู่พระราชวังจากชั้นนอกและชั้นในจะได้เห็นการตกแต่งพระราชวังที่วิจิตรอลังการ
อย่างมาก จุดที่น่าสนใจมากคือ ท้องพระคลังที่ใช้เป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติมีค่าทั้งหลาย 
โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ที่งดงามตั้งแต่ส่วนของปลอกสวมที่
ประดับด้วยอัญมณี ไข่มุกและทองคำ ส่วนบนด้ามกริชนั้นประดับด้วยมรกตงดงาม 
นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหลาย นักท่องเที่ยวจะได้ชม

เครื่องโลหะโบราณ เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องกระเบื้องอีกมากมาย  
นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานัค
คาเลเคยเป็นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็นอีกจุดที่เช่ือมต่อเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  TROIA TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี ่  ชานัคคาเล-่ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์ 
เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าแก่ในตำนานแห่งนี้หลังจากที่กลายเป็นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ได้ถูกค้นพบ พ.ศ. 
2413 “ไฮน์ริช ชลีมานน์” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดีชาวเยอรมันได้เป็นผู้บุกเบิกขุดพบซาก
เมืองโบราณขึ้นซึ่งก็คือเมืองทรอยนี่เอง เป็นซากเมืองโบราณที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอิเจียนตอนบน และอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกล้กันมีช่องแคบ “ดาร์ดาแนลล์” (Dardanelles) และ “คาบสมุทรกัลลิโป
ลี” (Gallipoli) จากนั้นไฮน์ริชก็ใช้เวลา 20 ปีถัดมาในการขุดค้นเพิ่มเติมและศึกษาความเป็นมาของซากเมือง
แห่งนี้ จนพบว่าทรอยนั้นแบ่งออกเป็น 9 ยุค นับตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาล ไล่มาจนถึง พ.ศ. 943 
และทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้โฮเมอร์สร้างสรรค์ผลงานการเขียนที่โด่งดังก้องโลกอย่างมหา
กาพย์อิเลียดและโอดิสซีย์ ชม(ด้านนอก)ม้าไมเ้มืองทรอยฉบับที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด (WOODEN 
HORSE OF TROY)หนึ่งในกลยุทธ์ทางการทหารที่ชาญฉลาด และเป็นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก จึง



   

 

กลายเป็นเรื่องราวท่ีโจทย์จันท์และโด่งดังไปทั่วโลก และกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเข้าชมอัซเคลปิออน (ASKLEPION) ที่ในอดีตนั้นเคยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ท่ียิ่งใหญ่ ตัววิหาร

นั้นได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอัซเคลปิออส เทพแห่งการรักษาเมืองนี้ 
ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ท่ีใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรก
ของโลก ปัจจุบันเราจะยังได้เห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ …นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองอิช
เมียร์(IZMIR)  

ที่พัก   BLANCA HOTELหรือเทียบเท่า 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วันที่ห้า  เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่ 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณและเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชีย
ของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟิซุสถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์กาลเสียอีก และก็
ดำเนินมาพร้อมกับยุครุ่งเรืองของชนชาติกรีก ตรงกับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออ
กุสตุส ซีซาร์” (AUGUSTUS CAESAR) เป็นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซีย
ตั้งแต่หลังจาก พ.ศ. 900 เป็นต้นมา ปัจจุบันนี้แม้จะผ่านมานานกว่า 2,000 ปีแล้วแต่
เอฟิซุสก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาได้ดีที่สุดเมืองหนึ่ง
ของโลก สิ่งที่มีให้เราได้ชมกันจึงเป็นความยิ่งใหญ่ของซากเมืองโบราณ โรงละครเก่าแก่ที่
จุผู้ชมได้มากถึง 25,000 คน เทียบได้เป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น แม้จะเริ่ม

กร่อนไปบ้างแต่เท่าที่เหลือก็ยังดูแข็งแกร่ง และในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็
อาจมีการจัดแสดงแสงสีเสียงบ้างในโรงละครแห่งนี้ บริเวณอื่นๆ ยังมี
โรงอาบน้ำโบราณแบบตุรกีแท้ แท่นบูชาเทพเจ้า มี ห้องสมุดเซลซุสที่
สร้างโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียสอควิลา” (JULIUS AQUILA) เพื่อ
อุทิศแด่นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นพ่อของท่านกงสุล และยังได้บรรจุศพ
ของผู้เป็นพ่อไว้ใต้ห้องสมุดแห่งนี้ แต่มาถูกทำลายทั้งตัวอาคารและ
หนังสือจากข้าศึกศัตรู มีการประสบภัยจากแผ่นดินไหวบ้าง เสีย
หายไปมากแต่ก็ยังยืดหยัดเคียงคู่กาลเวลามาได้ไม่ห่างกันนักมี วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (TEMPLE OF 
HADRIAN)ที่สร้างขึ้นเพ่ือถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ซึ่งพระองค์คืออีกหนึ่งจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโรมัน 
วิหารแห่งนี้เม่ือเทียบกับอายุแล้วต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงาม
โดยเฉพาะเสาโครินเธียนทั้ง 4 ต้นที่อยู่ทางด้านหน้าวิหาร โครงประตูหน้ามีจั่วหินโค้งแกะสลักลวดลาย
สวยงามน่ามอง   
นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูงประเทศตุรกีถือเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อในด้านเครื่องหนัง 
และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้นเครื่องหนั่ง
กันได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระเป๋า เสื้อโค้ช และอีกมากมาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามุคคาเล่เคยเป็นที่ตั้งของนครเฮียราโปลิส 

(HIERAPOLIS)และที่ตั้งของลานหินปูนขนาดมหึมา ชมปราสาทปุยฝ้ายสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเกิดขึ้น



   

 

จากธารน้ำใต้ดินซึ่งมีส่วนประกอบของแคลซียมออกไซด์และมีอุณภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียสได้ไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการตกตะกอนทำ
ปฏิกิริยาจับตัวกันเป็นก้อนแข็งลดหลั่นเป็นช้ันเป็นแอ่งเป็นลานต่างกันไป แต่กลับ
กลายเป็นเหมือนประติมากรรมจากฝีมือธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในที่สุดปามุค
คาเลก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากองค์การ
ยูเนสโกเมื่อในปี พ.ศ. 2531 คำว่า “ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกีนั้นหมายถึง “ปราสาท

ปุยฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมุมของก้อนแคลเซียมก็มีรูปร่างคล้ายก้อนเมฆหรือก้อนหิมะตามแต่จะ
จินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็นแอ่งรองรับน้ำแร่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสที่ชาวตุรกีนิยมนำไป
อาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
ทางเดินปัสสาวะ โรคไตและโรคไขข้ออักเสบ  

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

ของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาทความ
รุ่งเรืองนี้ทำให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก็โดดเด่น
ด้วยสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามที่ได้รับอิทธิพลเข้ามาในเวลานั้นชมท่านถ่ายรูปด้าน
นอกคาราวานสไลน์ (CARAVANSERAI)ซึ่งเป็นจุดพักแรมของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน หรือเรียกง่ายๆ 
ว่าเป็นโรงแรมข้างทางของคนเดินทางในยุคนั้น หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นเหมือนรั้วกำแพงล้อมเป็นกรอบ
สี่เหลี่ยมอยู่กลางทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพ้ืนที่โล่งหรืออาจจะมีบ่อน้ำธรรมชาติ และมีส่วนที่เป็น
หลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางที่มาพร้อมกองคาราวานม้าและอูฐมักแวะพักแรม
ในช่วงค่ำ จนรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางต่อ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และยังเป็น

เมืองที่อุดมไปด้วยความสวยงามของภูมิประเทศ เพราะตั้งอยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ด้วย
รูปลักษณ์ของคัปปาโดเกียที่ดูแปลกไม่เหมือนใคร ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า เหตุใดคัป
ปาโดเกียจึงมีลักษณะเช่นนี้ เพราะแม้แต่ผู้ที่ค้นพบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาลี คานา
โซส” ก็ยังสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งนี้พื้นท่ีที่เป็นคัปปาโดเกียอย่างที่เห็นทุก
วันนี้เมื่อกว่า 3 ล้านปีก่อนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดัน
ลาวาออกมาเป็นจำนวนมาก และทับถมทั้งเถ้าถ่านหนาบางคละกันไปจนเกิดเป็นแผ่นดิน
ใหม่ขึ้น จากนั้นก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเล็กละน้อย ระยะเวลา 3 ล้านปีธรรมชาติ

จึงสร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลกแบบคาดไม่ถึง คัปปาโดเกียจึงกลายเป็นเหมือนดินแดนพิศวงที่เต็มไปด้วย
แท่งหินเป็นรูปทรงกระบอกบ้าง รูปกรวยคว่ำบ้าง บางชิ้นเป็นเหมือนปล่องหรือโดมสูงที่คนสามารถเข้าไปอยู่
ด้านในได้ และมีอยู่มากมายเหมือนเป็นเมืองในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชื่อ
หนึ่งว่า ปล่องไฟนางฟ้า(FAIRY CHIMNEY) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



   

 

 นำท่านชมระบำหน้าท้องกิจกรรมที่ควรได้สัมผัสและอย่าพลาดให้ตัวเองต้องเสียดายในภายหลัง เพราะนี่คือ
กิจกรรมพิเศษที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์สำคัญของชาวตุรกีมาตั้งแต่อดีต และนักท่องเที่ยวก็มักรอคอยที่จะได้
ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ต้องเป็น “ระบำหน้าท้อง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและรู้สึก
สนุกคึกคักไปกับผู้แสดงด้วย นักแสดงเหล่านี้ถือว่าเป็นยอดฝีมือ หากโชคดีกว่านั้นคุณจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมแต่
อาจถูกเชิญให้ขึ้นบนเวทีไปร่วมสนุกกับนักแสดงเหล่านี้ด้วยก็ได้ ฉะนั้นนอกจากจะสนุกแล้วก็ยังจะได้
ประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจกลับบ้านอีกด้วย 

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

สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี้ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท
บอลลูนรอรับท่าน เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด กับการนั่ง
บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากด้านบนพร้อมรับประกาศนียบัตร
ที่มอบให้กับทุกท่าน 
(ทัวร์นั่งบอลลูนนี้เป็นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณ
ท่านละ 250ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) 
นำท่านเข้าชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจาก
การขุดเจาะพื้นดินสมัยก่อนตอนเกิดสงคราม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลาง

ของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั้นที่นี่จะมีสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์อยู่มากกว่า
เมืองอื่นๆ อย่างเช่น โบสถ์เซนต์บาร์บาราที่ถือได้ว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่
สร้างขึ้นในยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดาน
โบสถ์ แต่เพราะเสลาที่ยาวนานทำให้สีของภาพจืดจางลงไปมากแล้ว 
และ “โบสถ์แอปเปิล” ที่อยู่ใกล้กัน หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรส
โกโทนที่สีสันจัดจ้านมากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาที่นี่  ซึ่ง
ส่วนมากเป็นภาพที่แสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และที่ ได้ชื่อ
เรียกว่าโบสถ์แอปเปิลก็เพราะด้านหน้าของโบสถ์มีต้นแอปเปิลอยู่
นั่นเอง รวมทั้งที่  “โบสถ์มังกร” หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “YilaniKilise” ก็จะมีความน่าสนใจอยู่ที่
ภาพวาดการต่อสู้ของนักรบในยุคนั้น 
นำท่านชมโรงงานทอพรมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ที่มีลวดลายที่สวยและประณีต ให้ท่านได้อิสระ
เลือกซื้อสิ้นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  

 นำท่านเดินทางสู่โรงงานเครื่องประดับ(JEWELLY FACTORY)เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการ
ผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งอิสระให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังคาร่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 
รองจากอิสตันบูล เป็นศูนย์กลางของทั้งคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย 

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



   

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากตลาดแก

รนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตั้งมานานตั้งแต่ พ.ศ. 2203 สินค้าที่มีจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ก็ตรงตามชื่อนั่นคือกลุ่ม
เครื่องเทศที่แทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็นแถวแล้วบรรจุผงเครื่องเทศไว้จนเต็ม เครื่องเทศแต่ละ
ชนิดก็มีสีสันแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จึงมักเป็นคนพื้นที่ท่ีจะมาซื้อนำไปปรุงอาหาร และยังมีสินค้ากลุ่ม
ธัญพืชทั้งหลาย โดยเฉพาะตระกูลถั่วของตุรกีจะเป็นที่ขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศยังมีผลไม้ทั้งสดและแห้ง 
น้ำผ้ึงแท้ น้ำมันหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถิ่นชั้นดี และที่น่าลองชิมสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือขนมพื้นเมือง
ของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นตำรับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยังมีราคาถูกอีกด้วย 

ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า 
วันที่เก้า  อิสตันบูล-แกรนด์บาซ่า-ประเทศไทย 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระกับการเดินเล่นชมเมืองแบบสบายๆ …อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่แกรนด์บาร์ซ่า ตามอธัยาศัย…
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล …. 

20:00 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 
วันที่สิบ  ประเทศไทย 
01:45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดย เท่ียวบินที่ TK68 
15:25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

หมายเหต ุ บริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
อตัราค่าใช้จา่ย 

วนัทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ ่ พักเดีย่วเพิม่ 
3-12 ก.ย. / 6-15 ก.ย. / 17-26 ก.ย. 35,000.- 9,500.- 

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

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4 ดาว 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 



   

 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิป)  
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจง้เข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า 
น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่ง 
พิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000.- บาทต่อท่าน 
8. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาทต่อท่าน 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มชำระเงนิมดัจำ ทา่นละ 20,000 บาทภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนั้นทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการชำระคา่ทัวรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 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 สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัด
หยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเข้าเมือง



   

 

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมอืง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดิน
ทางเข้าหรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิัยต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทัง้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษทัหรือชำระโดยตรงกบัทางบริษัท 
ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบตัติรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบินมปีัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เท่านั้น 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลกูค้าสูญหายหรอืลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ทา่น ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรอื ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียม
วีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าตอ้งการ 
• บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินจิของ 
สถานฑูต เรือ่งวีซ่าของท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมดัจำหรือทัง้หมด 
ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ
ของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ตอ้งชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  
• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพจิารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดลุพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี ้
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นสำคัญ  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกูค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอ่เสียงรำคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผู้อืน่ชักชวนผู้ผื่นให้กอ่นความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 



   

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่นที่มีครรภ์เกิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรอืไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพือ่หาข้อสรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรณุาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนกังานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายนั้นได้ 
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผอ่นระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมือ่ท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถงึท่านยอมรับใน
ข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแลว้ข้างต้น 
• หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 
อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้า
ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอก
อักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเห ตุ 
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือ
และคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


   

 

 


