
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัที่ 1  กรุงเทพฯ – บาหเ์รน - มสัยดิเอลฟาเตห ์– ประตูสูบ่าหเ์รน - ตลาดพื้นเมืองมานามา 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์U สาย

การบินกลัฟ์แอร ์เจา้หนา้ที่ทวัรค์อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

11.50 น. ออกเดินทางสู่ บาหเ์รน  โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที่ยวบนิที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 20 นาท ี

14.35 น. ถงึ สนามบินบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเขา้ชม 

มสัยดิเอลฟาเตห ์(Al Fateh Grand Mosque) หนึ่งในมสัยดิที่ขึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที่

ถูกตัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที่ถูกสรา้งขึ้นในปี 1987 และ  เป็นมสัยดิที่

ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิที่รวบรวมมาจากท ัว่โลก อาทิเช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาล ีโคมไฟจากออสเตรีย 

หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที่ท  าจากอินเดยี ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยดิที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ 

ในปี 2006 มสัยิดแห่งนี้ ยงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุแห่งชาติอีกดว้ย *** หมายเหตุ : หากวนัเวลาดงักล่าวทาง

มสัยดิมีกจิกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยดิดว้ยเหตุผลใดกต็าม ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเขา้

ชม และทางคณะทวัรจ์ะใหท้่านไดฟั้งบรรยายและการถา่ยรูปจากภายนอกมสัยดิเท่าน้ัน จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้

ชม ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รนเพื่อ

เป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 

1945 และไดร้บัการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรบัเปลี่ยนใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิสลามมากขึ้น 

จากนัน้เราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมืองมานามา (Manama 

Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวถิชีวีิตของชาวเมอืง ซึ่งที่นี่ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีีวติของคน

ทอ้งถิ่นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มชอ็ปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนาน

แทท้ี่หาชมิที่ไหนไมไ่ดใ้นโลกนี้  นอกจากที่นี่เท่านัน้!!  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ที่พกั    โรงแรม GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่ 2  บาหเ์รน - อสิตนับูล – อสิเมียร ์ 

 น าท่านเดินทางสูส่นามบินบาหเ์รน 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที่ยวบนิที่ GF043 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 20 นาท ี

14.35 น. ถงึ สนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรก ี(เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอซิเมียร ์(Izmir) ใชเ้วลาประมาณ 3.5 ช.ม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



 
 

 

ที่พกั    โรงแรม BLANCA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ 3   เมืองโบราณเอเฟซสุ – โรงงานเครื่องหนัง – บา้นพระแม่มารี – ปามคุคาเล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่ านออก เดินท างสู่  เมื อง

โบราณ เอเฟซุ ส  (City of ) 

ระยะทาง 225 กิ โล เมตร   ที่

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระท ัง่

จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและ

ยิ่ งใหญ่ที่ สุดในเอเซีย ” เมือง

โบราณที่สมบูรณ์และม ัง่คัง่ที่สุด 

ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชม 

หอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนี้มทีางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มรูีปแกะสลกั

เทพ ี4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพแีห่งปญัญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูป

แกะสลกัเทพที ัง้ 4 องคน์ี้ เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนกัโบราณคดชีาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดง

อยู่ที่พพิิธภณัฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่

เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยที่น ัง่ชมไล่ระดบัขึ้นไป ปจัจุบนัยงั

สามารถใชง้านไดด้ีอยู่และมกีารจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman 

Bath) ที่ยงัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มารี (House of 

Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศยัและสิ้นพระชนมใ์นบา้นหลงันี้  ถูกคน้พบอย่าง

ปาฏหิาริยโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-

1824 หลงัจากนัน้ น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นน า (Leather Factory)  ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนงัที่มี

คุณภาพที่สุดเป็นประเทศที่มฐีานการผลติเครื่องหนงัคุณภาพสูงที่สุดอนัดบัตน้ๆของโลก อีกท ัง้ยงัผลติเสื้อหนงัส่ง

ใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาล ีเช่น Versace, Prada, Michael kors  อิสระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางสู่ ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 224 กิโลเมตร เมอืงที่มนี า้พุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมา

จากใตด้ินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปตัยกรรมสีขาวขึ้น

สวยงามแปลกตา  

ค า่   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ที่พกั    โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ 4  ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮยีราโปลิส – คอนยา่ - จุดพกัคาราวาน - คปัปาโดเกยี - โรงงานทอพรม - โรงงาน 

                    เซรามิก และเคร่ืองประดบั – ระบ าหนา้ทอ้ง 



 
 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) เมอืงแห่งน า้พุเกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง

ของอ่างน า้ เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน า้ตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปุยฝ้าย น า้แร่ที่ไหล

ลงมาแต่ละช ัน้จะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหศัจรรย ์น า้แร่นี้ มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศา

เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามคีุณสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความ

ดนัโลหิตสูง โรคทางเดนิปสัสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จากนัน้น าท่าน

เขา้ชม นครโบราณเฮยีราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลสิในสมยัก่อนนัน้เชื่อกนัว่าเป็นนครศกัดิ์สิทธิ์  ดว้ยชื่อว่า

เฮียรา (Hiera) ที่แปลว่าศกัดิ์สทิธิ์ (Holy) และโปลสิ (Polis) ที่แปลว่านคร (City) ซึ่งก่อตัง้โดยกษตัริยยู์เมเนสที่สอง

แห่งแพอรก์ามมุ นอกจากนี้ท่านยงัชมสถานที่ส  าคญัอื่น ๆ ไดแ้ก่ พิพธิภณัฑป์ามคุคาเล ่(Pamukkale Museum) โรง

อาบน า้โรมนั (The Baths) ซากโบสถส์มยัไบแซนไทน ์ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพ

โรมนั (The Theatre) เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านออกเดินทางสู่ คอนย่า (Konya) ระยะทาง 401 กิโลเมตร ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี 

ค.ศ. 1071-1308 รวมท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ส  าคญัของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสอง

ขา้งทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝัง่ทางของประเทศตุรกี ระหว่างทาง น าท่านชม ที่พกัของกองคาราวาน

ในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที่พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโต

มนั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 245 กิโลเมตร คปัปาโดเกีย เป็นเมอืงมรดก

โลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ชื่อเมอืงมาจากรากศพัยภ์าษาเปอรเ์ซยี ว่า คตัปาตุกา มคีวามหมายว่าดินแดนที่มมีา้แสนสวย 

ตวัเมอืงสามารถมองเหน็ท ัง้ทะเลด าและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดท้ ัง้สอง เมอืงคปัปาโดเกีย ดนิแดนที่มภีูมปิระเทศอนัน่า

อศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็น

พื้นที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและ

เถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายท ัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ัน้ใหมข่ึ้นมาจากนัน้กระแส น า้ ลม ฝน แดด และหมิะ

กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ยหิน

รูปแท่ง กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัว่า 

“ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้ นที่มหศัจรรย์แห่งนี้ เ ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก (Ceramic 



 
 

 

Factory) และ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิตกรรมวธิีการผลติสนิคา้พื้นเมอืงที่

มคีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกบัการแสดงระบ าหนา้ทอ้งในชื่อ Cappadocia 

Turkish การแสดงระบ าที่ที่สืบทอดกนัมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดของโลกเลยกว้่าได ้แรกเริ่มการระบ าหนา้ทอ้งนัน้

เกิดขึ้นในอียปิตโ์บราณและแพร่กระจายไปยงัตะวนัออกกลาง ในอียปิตโ์บราณผูห้ญิงมกัเตน้ร าเพื่อเฉลมิฉลองชวีติที่มี

แต่ความสุข  

ที่พกั    โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ 5  นครใตด้ินไคมกัล ี– หบุเขาอซุิซาร ์– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – องัคารา  

 

*** ทา่นที่สนใจนัง่บอลลูนสามารถตดิตอ่แจง้ความประสงคไ์ดท้ี่ไกด ์อตัราคา่บรกิารไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) *** 

บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมเสริมพเิศษ จ าเป็นตอ้ง

ออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารบัไปขึ้นบอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี ในอีกมมุ

หนึ่งที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม

ในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาลและช่วงเวลา 

ขอ้ควรทราบ : 

- กรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหตทุี่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมเสรมิการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทกุประเภท ดงัน ัน้กจิกรรมขึ้นอย

การรบัผดิชอบในชีวติและทรพัยส์นิของท่านเอง 

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครึ่งช ัว่โมงก่อนออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แต่ก่อนวนัเดินทางและเขา้

ร่วมกจิกรรม 

- กจิกรรมนี้  ไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรือ ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเดด็ขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



 
 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ นครใตด้ินไคมคัลี หรือ นครชาดคั (Underground City of Derinkuyu or )ระยะทาง 35 

กิโลเมตร เกิดจากการขดุเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าช ัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจาก เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากชาวโรมนั ที่

ตอ้งการท าลายลา้งพวกนบัถือศาสนาคริสต์ นครไคมคัลมีชี ัน้ล่างที่ลึกที่สุดลกึถึง 85 เมตร เมอืงใตด้ินแห่งนี้มคีรบ

เครื่องทุกอย่างท ัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้ง

เป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 คน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar 

Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาดงักลา่วมรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจาก

ฝีมอืมนุษยไ์ปเกือบท ัว่ท ัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ

โดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้  าหนา้ที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมภียั

อีกดว้ย จากนัน้อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้นพื้นเมอืงที่มผูีค้นอาศยัอยู่  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตุรกี เมอืงเกอเรเมต่ ัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ต ัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นที่หลบหนีภยัจากการไลท่  ารา้ยและสงัหารก่อนที่คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที่จะเหน็ไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่ต ัง้อยู่ใน

บริเวณนี้  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดา้นการทอ

พรม และ การผลติเครื่องเซรามกิล  า้ค่าแห่งหนึ่ง

ที่มีชื่อ เสียงโด่งด ังไปท ัว่ โลกน าท่ านเขา้ชม 

พิพิธภ ัณฑ ์กลางแจง้เกอเรเม่  (Open Air 

Museum of Goreme) ไดร้บัการขึ้นทะเบียน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 เป็นศูนยก์ลาง

ขอ งศาสนาคริสต์ใน ช่วง ค .ศ . 9  ซึ่ งเป็ น

ความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการ

รุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาคริสต ์น าท่านชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) โบสถ ์

มงักร (Snake Church) และ โบสถแ์อปเป้ิล (Apple Church)  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงองัการา (Ankara) 

ระยะทาง 296 กิโลเมตร กรุงองัคาราถอืว่าเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงอิสตนับูล (Istanbul) กรุงองัการา



 
 

 

เป็นศูนยก์ลางการปกครองของผูน้ าประเทศคนแรกคือท่านประธานาธิบด ีMustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s 

headquarters ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1920 และไดก่้อตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัตุรกีนบัตัง้แต่การก่อตัง้ประเทศในปี 

ค.ศ. 1923 แทนเมอืงอิสตนับูลหลงัจากการลม่สลายของจกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire) ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา

กรุงองัการาก็กลายเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์การศึกษา และอุตสาหกรรมที่ส  าคญัของตุรกี 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั    โรงแรม KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ 6  กรุงองัคารา - อสิตนับูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัท็อปกาปิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ อิสตนับูล (Istanbul) ระยะทาง 448 กิโลเมตร เป็นเมอืงที่มปีระวตัิศาสตร์ยาวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปจัจุบนัอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิสตนับูล ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท  า

ใหอ้ิสตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ต ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวปียุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) 

และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black 

Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวท ัง้สิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 

เมตร จนถงึ 3 กิโลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัที่นี่ นอกจากความ สวยงาม

แลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส  าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัทิวทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็  นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่ง

ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาท ัง้สิ้น น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่

ประทบัของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมนั ปจัจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติที่ใชเ้ก็บมหา

สมบตัิอนัล  า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และ



 
 

 

เครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

  

วนัที่ 7   ฮปิโปโดรม – สุเหร่าสนี ้ าเงนิ - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – อา่งเกบ็น ้าใตด้ินเยเรบาตนั – ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ – ถา่ยรูป

ดา้นหนา้พระราชวงัโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่าน เดินทางสู่  จ ัตุร ัสสุลต่านอาห ์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อ เรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี า้เงนิ เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศูนยก์ลางเมอืงในยุคไบแซนไทน ์น าท่านเขา้ชม

สุเหร่าสีน ้ าเงนิ  (Blue Mosque) สถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ ทางศาสนา ที่มคีวามสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนี้ ไดม้าจากกระเบื้อง

เคลอืบสนี า้เงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถูกสรา้งขึ้นบนพื้นที่  ซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดย

สุลต่านอาหเ์หมต็ที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งท ัง้หมด 7 ปี การเขา้ชมสุเหร่า ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอด

หมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสียงดงั และกรุณาท ากิริยาใหส้  ารวม น าท่านเขา้ชม 

สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of ) หรือชื่อในปจัจุบนั พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็น

โบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปจัจุบนัเป็นพิพธิภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่



 
 

 

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลาง

วหิาร และนบัเป็นตวัอย่างที่ดทีี่สุดของสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้ชม อ่างเก็บน ้ าใตด้ินเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์

เก็บน า้ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล สามารถ

เก็บน า้ไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ้น

ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกตน้สูง

ใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที่

เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชม

ความงามใตด้ินของอุโมงคเ์ก็บน า้ขนาดใหญ่ จากนัน้

ใหท้่ านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงาน

เซรามิค จากนั้นน าท่ าน ถ่ายรูปดา้นหน้าพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 

ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น า้หนกัถึง 4.5 ตนั 

เครื่องแกว้เจียระไน และพรมทอผนืที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ (Spice Market) หรือ

ตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื้อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึง

ผลไมอ้บแหง้อนัขึ้นชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถ ัว่พชิตาชโิอ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

 

วนัที่ 8  บาหเ์รน - กรุงเทพฯ 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ บาหเ์รน  โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที่ยวบินที่ GF046 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 45 นาท ี

05.45 น. ถงึ สนามบินบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน น าท่านเปลีย่นเที่ยวบนิเพื่อเดนิทางต่อ 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที่ยวบนิที่ GF150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ี

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขการใชบ้ริการ 



 
 

 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิช ัน้ประหยดัระบุวนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนยีมภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 6 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 23 ก.ก.  

 ค่ารถรบั – ส่งสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัิเหตุในวงเงนิไมเ่กิน ทา่นละ 200,000 บาท ไมค่รอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนยีมภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิปรบัเพิ่มขึ้น 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-

Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

เที่ยวฟิน บาหเ์รน ตรุก ีท่องแดนออตโตมนั 8 วนั 6 คืน-GF 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปีไม่

เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 10 – 17 เม.ย. 63  36,990.- 36,990.- 35,990.- 25,990.- 6,900.- 

วนัที่ 17 – 24 เม.ย. 63  32,990.- 32,990.- 31,990.- 22,990.- 6,900.- 

วนัที่ 24 เม.ย. – 01 พ.ค. 63 31,990.- 31,990.- 30,990.- 21,990.- 6,900.- 

วนัที่ 08 – 15 พ.ค. 63  32,990.- 32,990.- 31,990.- 18,990.- 6,900.- 

วนัที่ 15 – 22 พ.ค. 63  33,990.- 33,990.- 32,990.- 23,990.- 6,900.- 

วนัที่ 22 – 29 พ.ค. 63  33,990.- 33,990.- 32,990.- 23,990.- 6,900.- 



 
 

 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานท ัง้ที่เมอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกินจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 44 USD /ทริป/ท่าน (เดก็เก็บเท่ากบัผูใ้หญ่) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรร์วม 24 USD /ทริป/ทา่น (เดก็เกบ็เทา่กบัผูใ้หญ่) 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออีเมลลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง

เพื่อยนัการจองที่น ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2. ค่าทวัรส่์วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

ยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลง

การใหบ้ริการที่ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อีกท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ ์

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. รายการทวัรน์ี้ เป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 



 
 

 

4. อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดนิทาง 

5. ในระหว่างการทอ่งเที่ยวนี้  หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

6. ตัว๋เครื่องบนิน้ี ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านัน้ ไมส่ามารถเดนิทางก่อนและกลบัหลงัได ้หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

7. ค่าบริการที่ทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท้า่นไมไ่ดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไมไ่ด ้

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิให ้

ส  าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี  านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

10. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ทา่นัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15-

19 ทา่น ตอ้งเพิ่มเงนิทา่นละ 4,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ทา่น ตอ้งเพิ่มเงนิทา่นละ 3,000 บาท และในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 25-

29 ทา่น ตอ้งเพิ่มเงนิทา่นละ 2,000 บาท 

11. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ

การรา้ย และ อื่น ๆ ที่เขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้ส่ีวนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มส่ีวนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบั

การกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

12. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

13. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทาง

ท่องเที่ยวนี้ 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

15. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 



 
 

 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมทีเ่กิดขึ้นทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 

17. บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัิเหตุใน

รายการทอ่งเที่ยว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

19. กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออก

ตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

23. ระดบัของโรงแรม 4 – 5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีบเทา่กบัมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล 

ระดบัของโรงแรมที่ระบุน ัน้เป็นการจดัอนัดบัของการทอ่งเที่ยวประเทศตุรก ี

 

 


