
 

 

 

 

 

แกรนดต์รุเคีย 10 วนั 7 คืน 

เที่ยวเนน้ๆ ครบทกุเมืองสวย พกั 4-5 ดาว 

ไม่บินภายในเพราะจะพลาดเมืองสวยๆส าคญัๆ 

BY QATAR AIRWAYS (สายการบินอนัดบัหน่ึงของโลก) 

 

ก าหนดการเดินทาง  

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- อสิตนับูล  

17.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาเตอรส์ายการบนิ QATAR AIRWAY (QR)เจา้หนา้ที่จากบริษทัฯ 

จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเคร่ือง 

20.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) ประเทศตุรเคีย โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที่ QR833/QR241 

แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิโดฮา 

วนัทีส่อง อสิตนับูล -ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

12.05 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงอสิตนับูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL AIRPORT) หลงั

ผ่านพธีิตรวจการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ..... 

น าท่านถ่ายรูป (ดา้นนอก) ฮปิโปโดรม (HIPPODROME)จตัุรสัทีแ่ต่เดมิในยุคโบราณถอืเป็นจดุศูนยก์ลาง

ของเมอืงในยุคไบแซนเทยีมและใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรบัแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปจัจบุนัลานแข่งนี้ไม่ไดถู้กใช ้

งานเหมอืนเช่นเดมิอีกแลว้ เหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ “เสาโอเบลสิกแ์ห่ง

กษตัริยเ์ธโอโดเชียส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้ค่อยเรียวยาวขึ้นไป

เป็นยอดแหลมเสาโบราณตน้ที ่2 เรียกกนัทัว่ไปว่า “เสางู” (BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็น

เสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไปมา ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ทีสุ่ดที่

มเีหลอือยู่ในอสิตนับูลทุกวนันี้ เคยถูกประดบัอยู่ทีว่หิารเมอืงเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสรา้งขึ้นเมือ่ 479 ปี

ก่อนคริสตก์าลในครัง้ที่รบชนะเปอรเ์ซยี เสาที ่3 มชีื่อว่า “เสาคอนสแตนตนิ” (Column of Constantine) 

สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 1483 เมือ่ครัง้เริ่มสรา้งนัน้เป็นเสาบรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรูหลอมหลอก

เอาบรอนซไ์ปจนหมด ปจัจบุนันกัท่องเที่ยวทีเ่ขา้ไปชมจงึมโีอกาสไดเ้หน็เสาคอนสแตนตนิหลงเหลอืเป็นเพยีง

แค่เสาปูนเท่านัน้  



 

 

 

 

  .....น าท่าน ลอ่งเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรสัซึง่เป็นอกีหนึ่งกิจกรรมที่

ท าใหเ้สน้ทางนี้มคีวามน่าสนใจมาก ดว้ยการลอ่งชมววิไปดว้ยเรือล  า

ใหญ่ 2 ชัน้ เปิดพื้นทีก่วา้งบนดาดฟ้าเรือใหน้กัท่องเที่ยวสามารถเดนิ

ชมบรรยากาศโดยรอบไดส้บาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรสันี้คือจดุ

แบ่งอสิตนับูลออกจากเอเชยีและยุโรป และยงัเป็นจดุเชื่อมต่อระหว่าง

ทะเลด า (THE BLACK SEA) และทะเลมารม์าร่า (SEA OF MARMARA) เป็นจุดสิ้นสุดของขอบเขต

เอเชยีและยุโรปทีบ่รรจบกนั มคีวามกวา้งต่างกนัไป บางจดุกวา้ง 500 เมตร ในขณะทีบ่างจดุกวา้งถงึ 3 

กิโลเมตร และมคีวามยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอ้ิ่มววิอิ่มบรรยากาศของสองฝัง่ช่องแคบและพระราชวงั

โดลมาบาเช่ทีต่ ัง้อยู่ริมน า้ในอกีมมุหนึ่งซึง่สวยสงา่น่าชม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GOLDEN WAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม อสิตนับูล-ฮปิโปโดรม-สุเหร่าสนี า้เงนิ-พระราชวงัทอปกาปึ-ชานคัคาเล ่

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูป (ดา้นนอก) สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE)ปจัจบุนัถอืเป็นอีก

หนึ่งสญัลกัษณ์ของอสิตนับูล เป็นมสัยดิทีถู่กสรา้งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เร่ิมสรา้งในปี 

พ.ศ. 2152 และสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเหน็โดมสฟ้ีาตัง้อยู่โดด

เด่นอนัเป็นทีม่าของชื่อ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายในก็จะประดบัตกแต่งดว้ย

กระเบื้องอซินิคตามผนงัและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่า

กระเบื้องท ัง้หมดนี้เป็นสฟ้ีา และสฟ้ีาท ัง้ขา้งนอกขา้งในของมสัยดิแห่งนี้ยงัเขา้กนัดี

กบับรรยากาศของชายฝัง่ทะเลที่อยู่ทางเบื้องหลงัจากสุเหร่าสนี า้เงนิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

ของอสิตนับูลอกีแห่งหนึ่งทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะชม และรบัรองว่าจะไม่ผดิหวงัในความสวยงาม ล  า้ค่า 

และอลงัการมาก พระราชวงัทอปกาปึมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นที่ประทบัขององค์

สุลต่านมายาวนานหลายองค ์ถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยค าบญัชาของ “สุลต่านเมหเ์มตที ่2” แห่ง

อาณาจกัรออตโตมนั หรือสมญานามที่ท่านไดร้บัคือ “สุลต่านเมหเ์มตผูพ้ชิิต” ปจัจบุนัไดถู้กเปลีย่นเป็นพื้นที่

จดัแสดงขา้วของเครื่องใชโ้บราณของราชส านกัตุรกีทีน่่าชมมาก จะแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น 3 

ส่วน คือจะมพีื้นทีข่องพระราชวงัช ัน้นอก พระราชวงัช ัน้ใน และมพีื้นทีท่ี่เคยใชเ้ป็นฮาเร็ม

ของสุลต่าน เมือ่ย่างกา้วเขา้สู่พระราชวงัจากชัน้นอกและชัน้ในจะไดเ้หน็การตกแต่ง

พระราชวงัทีว่จิติรอลงัการอย่างมาก จดุทีน่่าสนใจมากคือ ทอ้งพระคลงัทีใ่ชเ้ป็นทีเ่ก็บ

ทรพัยส์มบตัมิค่ีาท ัง้หลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ทีง่ดงาม

ตัง้แต่ส่วนของปลอกสวมที่ประดบัดว้ยอญัมณี ไข่มกุและทองค า ส่วนบนดา้มกริชนัน้



 

 

 

 

ประดบัดว้ยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอญัมณีและเครื่องประดบัทัง้หลาย นกัท่องเที่ยวจะ

ไดช้มเครื่องโลหะโบราณ เครื่องปัน้ดนิเผาและเคร่ืองกระเบื้องอีกมากมาย  

น าท่านเดินทางสู่เมอืงชานคัคาเล่ (CANAKKALE) ซึง่ต ัง้อยู่ริมทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน ในอดตีชานคั

คาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้และการเดนิเรือ เพราะเป็นอีกจดุทีเ่ชื่อมต่อเอเชียกบัยุโรปเขา้ดว้ยกนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  TROIA TUSAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่  ชานคัคาเล-่มา้ไมเ้มอืงทรอย-อซัเคลปิออน-อซิเมยีร ์

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเก่าแก่ในต านานแห่งนี้หลงัจากทีก่ลายเป็นอดตีมาหลายศตวรรษ ก็ไดถู้กคน้พบ พ.ศ. 

2413 “ไฮนร์ิช ชลมีานน”์ (Heinrich Schliemann) นกัโบราณคดชีาวเยอรมนัไดเ้ป็นผูบ้กุเบกิขุดพบซาก

เมอืงโบราณขึ้นซึง่ก็คือเมอืงทรอยนี่เอง เป็นซากเมอืงโบราณทีม่พีื้นทีต่ดิกบัทะเลอเิจยีนตอนบน และอยู่ทาง

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตรุกี ใกลก้นัมช่ีองแคบ “ดารด์าแนลล”์ (Dardanelles) และ “คาบสมทุรกลัลโิป

ล”ี (Gallipoli) จากนัน้ไฮนร์ิชก็ใชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขุดคน้เพิม่เตมิและศึกษาความเป็นมาของซากเมอืง

แห่งนี้ จนพบว่าทรอยนัน้แบ่งออกเป็น 9 ยุค นบัตัง้แต่เมือ่ 3,000 ปีก่อนคริสตก์าล ไลม่าจนถงึ พ.ศ. 943 

และทัง้หมดนี้ไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจใหโ้ฮเมอรส์รา้งสรรคผ์ลงานการเขยีนที่โด่งดงักอ้งโลกอย่างมหา

กาพยอ์เิลยีดและโอดิสซยี ์ชม(ดา้นนอก)มา้ไมเ้มอืงทรอยฉบบัที่ใชถ้่ายภาพยนตรฮ์อลลวูีด (WOODEN 

HORSE OF TROY)หนึ่งในกลยุทธท์างการทหารทีช่าญฉลาด และเป็นเหตุใหเ้มอืงทรอยพ่ายแพแ้ก่กรีก จงึ

กลายเป็นเรื่องราวที่โจทยจ์นัทแ์ละโด่งดงัไปทัว่โลก และกลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงทรอยตัง้แต่นัน้

เป็นตน้มา  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมอซัเคลปิออน (ASKLEPION) ทีใ่นอดีตนัน้เคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท์ีย่ิ่งใหญ่ ตวัวหิาร

นัน้ไดถู้กสรา้งขึ้นตัง้แต่เมือ่ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพือ่ถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการรกัษาเมอืงนี้ 

ยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการแพทยท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดในขณะนัน้ และยงัเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกบัจติวทิยาแห่ง

แรกของโลก ปจัจุบนัเราจะยงัไดเ้หน็ร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้…น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั เมอืงอชิ

เมยีร(์IZMIR)  

ทีพ่กั   BLANCA HOTELหรือเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  เมอืงโบราณเอฟิซุส-รา้นเสื้อหนงั-ปามคุคาเล ่

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงโบราณและเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชีย

ของอาณาจกัรโรมนั เมอืงเอฟิซุสถอืก าเนิดขึ้นตัง้แต่ยุคก่อนคริสตก์าลเสยีอีก และก็

ด าเนินมาพรอ้มกบัยุครุ่งเรืองของชนชาติกรีก ตรงกบัยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดอิอ

กุสตุส ซซีาร”์ (AUGUSTUS CAESAR) เป็นศูนยก์ลางทางการคา้การเงนิของเอเซยี

ตัง้แต่หลงัจาก พ.ศ. 900 เป็นตน้มา ปจัจบุนันี้แมจ้ะผ่านมานานกว่า 2,000 ปีแลว้แต่

เอฟิซุสก็ยงัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรกัษาไดด้ทีี่สุดเมอืงหนึ่งของ

โลก สิง่ทีม่ใีหเ้ราไดช้มกนัจงึเป็นความยิ่งใหญ่ของซากเมอืงโบราณ โรงละครเก่าแก่ทีจุ่

ผูช้มไดม้ากถงึ 25,000 คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ แมจ้ะเริ่มกร่อนไปบา้งแต่เท่าที่

เหลอืก็ยงัดูแขง็แกร่ง และในโอกาสพเิศษต่างๆ ก็อาจมกีารจดัแสดง

แสงสเีสยีงบา้งในโรงละครแห่งนี้ บริเวณอื่นๆ ยงัมโีรงอาบน า้โบราณ

แบบตุรกีแท ้แท่นบูชาเทพเจา้ ม ีหอ้งสมดุเซลซุสทีส่รา้งโดยกงสุล 

“ทเิบเรียส จูเลยีสอควลิา” (JULIUS AQUILA) เพือ่อทุศิแด่

นายกเทศมนตรีซึง่เป็นพ่อของท่านกงสุล และยงัไดบ้รรจศุพของผูเ้ป็น

พ่อไวใ้ตห้อ้งสมดุแห่งนี้ แต่มาถูกท าลายทัง้ตวัอาคารและหนงัสอืจาก

ขา้ศึกศตัรู มกีารประสบภยัจากแผ่นดนิไหวบา้ง เสยีหายไปมากแต่ก็ยงัยดืหยดัเคียงคู่กาลเวลามาไดไ้ม่ห่าง

กนันกัม ีวหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรียน (TEMPLE OF HADRIAN)ที่สรา้งขึ้นเพือ่ถวายแด่จกัรพรรดเิฮเด

รียน ซึง่พระองคค์ืออกีหนึ่งจกัรพรรดผูิย้ิ่งใหญ่ของโรมนั วหิารแห่งนี้เมือ่เทยีบกบัอายุแลว้ตอ้งบอกว่ายงัอยู่

ในสภาพที่สมบูรณ์มาก และยงัถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทัง้ 4 ตน้ทีอ่ยู่ทางดา้นหนา้

วหิาร โครงประตูหนา้มจี ัว่หนิโคง้แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง   

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสื้อหนงัคุณภาพสูงประเทศตรุกีถอืเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อในดา้นเครื่องหนงั 

และมกีารผลติ ผลติภณัฑจ์ากหนงัคุณภาพสูงออกมาไดอ้ย่างด ีใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซื้อสนิคน้เครื่องหนัง่กนั

ไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระเป๋า เสื้อโคช้ และอีกมากมาย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปามคุคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามคุคาเลเ่คยเป็นที่ต ัง้ของนครเฮยีราโปลสิ 

(HIERAPOLIS)และที่ต ัง้ของลานหนิปูนขนาดมหมึา ชมปราสาทปยุฝ้ายสิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาติเกิดขึ้น

จากธารน า้ใตด้นิซึง่มสี่วนประกอบของแคลซยีมออกไซดแ์ละมอีุณภูมปิระมาณ 

35 องศาเซลเซยีสไดไ้หลลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ิ แลว้แร่ธาตเุกิดการ

ตกตะกอนท าปฏกิิริยาจบัตวักนัเป็นกอ้นแขง็ลดหล ัน่เป็นชัน้เป็นแอ่งเป็นลาน

ต่างกนัไป แต่กลบักลายเป็นเหมอืนประตมิากรรมจากฝีมอืธรรมชาต ิสวยงาม

แปลกตาจนในที่สุดปามคุคาเลก็ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ



 

 

 

 

และวฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโกเมือ่ในปี พ.ศ. 2531 ค าว่า “ปามคุคาเล ่ในภาษาตุรกีนัน้หมายถงึ 

“ปราสาทปุยฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมมุของกอ้นแคลเซยีมก็มรูีปร่างคลา้ยกอ้นเมฆหรือกอ้นหมิะตามแต่จะ

จนิตนาการ ส่วนบางจดุก็จะเป็นแอ่งรองรบัน า้แร่อุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสทีช่าวตรุกีนิยมน าไป

อาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน า้แร่ธรรมชาตทิีม่สีรรพคุณในการรกัษาโรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจ โรค

ทางเดนิปสัสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อกัเสบ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั   TRIPOLIS HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  ปามคุคาเล-่คอนย่า-คาราวานสไลน-์คปัปาโดเกีย-ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคอนย่า (KONYA)เมอืงที่ยิ่งใหญ่ไม่แพเ้มอืงใดเพราะมตี าแหน่งเป็นถงึอดตีเมอืงหลวง

ของอาณาจกัรอนาโตเลยีในอดีต เมอืงคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมยั สุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาทความ

รุ่งเรืองนี้ท าใหเ้กิดการก่อสรา้งอาคารและวหิารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สิง่ก่อสรา้งเหลา่นี้ก็โดดเด่นดว้ย

สถาปตัยกรรมของเปอรเ์ซยีและไบแซนเทยีมตามทีไ่ดร้บัอิทธิพลเขา้มาในเวลานัน้ชมท่านถ่ายรูปดา้นนอก

คาราวานสไลน ์(CARAVANSERAI)ซึง่เป็นจดุพกัแรมของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั หรือเรียกงา่ยๆ ว่า

เป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดนิทางในยุคนัน้ หากมองจากมมุสูงจะเหน็เป็นเหมอืนรัว้ก าแพงลอ้มเป็นกรอบ

สีเ่หลีย่มอยู่กลางทุ่งกวา้ง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื้นทีโ่ลง่หรืออาจจะมบ่ีอน า้ธรรมชาต ิและมสี่วนทีเ่ป็น

หลงัคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได ้นกัเดนิทางทีม่าพรอ้มกองคาราวานมา้และอูฐมกัแวะพกัแรม

ในช่วงค า่ จนรุ่งเชา้ก็จะออกเดนิทางต่อ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมอืงมรดกโลกจากการการนัตีโดยยูเนสโก และยงัเป็น

เมอืงทีอ่ดุมไปดว้ยความสวยงามของภูมปิระเทศ เพราะตัง้อยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ดว้ย

รูปลกัษณ์ของคปัปาโดเกียทีดู่แปลกไม่เหมอืนใคร ท าใหม้คี าถามเกิดขึ้นเสมอว่า เหตใุดคปั

ปาโดเกียจงึมลีกัษณะเช่นนี้ เพราะแมแ้ต่ผูท้ีค่น้พบคบัปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาล ีคานา

โซส” ก็ยงัสงสยัในรูปทรงประหลาดของดนิแดนแห่งนี้พื้นที่ทีเ่ป็นคปัปาโดเกียอย่างทีเ่หน็ทุก

วนันี้เมือ่กว่า 3 ลา้นปีก่อนหลงัจากเกิดการระเบดิของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ไดผ้ลกัดนั

ลาวาออกมาเป็นจ านวนมาก และทบัถมทัง้เถา้ถ่านหนาบางคละกนัไปจนเกิดเป็นแผ่นดิน

ใหม่ขึ้น จากนัน้ก็ถูกแดด ฝน ลม หมิะกดัเซาะทลีะเลก็ละนอ้ย ระยะเวลา 3 ลา้นปีธรรมชาตจิงึสรา้งสรรค์

ความแปลกใหแ้ก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คปัปาโดเกียจงึกลายเป็นเหมอืนดนิแดนพศิวงที่เต็มไปดว้ยแท่งหนิเป็น

รูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวยคว า่บา้ง บางชิ้นเป็นเหมอืนปลอ่งหรือโดมสูงทีค่นสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้

และมอียู่มากมายเหมอืนเป็นเมอืงในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมอืงพากนัเรียกคปัปาโดเกียในอกีชื่อหนึ่งว่า ปลอ่ง

ไฟนางฟ้า(FAIRY CHIMNEY) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

 น าท่านชมระบ าหนา้ทอ้งกิจกรรมที่ควรไดส้มัผสัและอย่าพลาดใหต้วัเองตอ้งเสยีดายในภายหลงั เพราะนี่คือ

กิจกรรมพิเศษที่บ่งบอกถงึเอกลกัษณ์ส าคญัของชาวตุรกีมาตัง้แต่อดีต และนกัท่องเที่ยวก็มกัรอคอยที่จะได ้

ชม โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและรูส้ึก

สนุกคึกคกัไปกบัผูแ้สดงดว้ย นกัแสดงเหล่านี้ถอืว่าเป็นยอดฝีมอื หากโชคดีกว่านัน้คุณจะไม่ไดเ้ป็นแค่ผูช้ม

แต่อาจถูกเชิญใหข้ึ้นบนเวทีไปร่วมสนุกกบันกัแสดงเหล่านี้ดว้ยก็ได ้ฉะนัน้นอกจากจะสนุกแลว้ก็ยงัจะได ้

ประสบการณ์ดีๆ  และความประทบัใจกลบับา้นอกีดว้ย 

ทีพ่กั  MUSTAFA HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็  คปัปาโดเกีย-นครใตด้นิคารต์คั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-โรงงานพรม-องัคาร่า 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบัท่านที่สนใจนัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณลอ็บบี้ โดยมเีจา้หนา้ที่บริษทั

บอลลูนรอรบัท่าน เพื่อน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด กบัการนัง่

บอลลูนชมววิสวยๆ ของเมอืงคปัปาโดเกียจากดา้นบนพรอ้มรบัประกาศนียบตัร

ทีม่อบใหก้บัทกุท่าน 

(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนี้เป็นทวัรพ์เิศษ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าขึ้นบอลลูนประมาณ

ท่านละ 250ดอลลา่รส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์ 

น าท่านเขา้ชมถ า้ใตด้ินคารต์ดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจาก

การขดุเจาะพื้นดนิสมยัก่อนตอนเกิดสงคราม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชม พพิิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที่คร ัง้หนึ่งเคยเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนัน้ที่นี่จะมสีิ่งก่อสรา้งที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนาคริสตอ์ยู่มากกว่า

เมอืงอื่นๆ อย่างเช่น โบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราที่ถอืไดว้่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่

สรา้งขึ้นในยุคแรกๆ ทีม่ภีาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนบนผนงัและเพดาน

โบสถ ์แต่เพราะเสลาที่ยาวนานท าใหส้ีของภาพจืดจางลงไปมากแลว้ 

และ “โบสถแ์อปเปิล” ที่อยู่ใกลก้นั หากอยากเห็นภาพเขยีนแนวเฟรส

โกโทนที่สีสนัจดัจา้นมากกว่าในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราก็ใหม้าที่นี่  ซึ่ง

ส่วนมากเป็นภาพที่แสดงถึงพระประวตัิของพระเยซู และที่ไดช้ื่อ

เรียกว่าโบสถแ์อปเปิลก็เพราะดา้นหนา้ของโบสถม์ตีน้แอปเปิลอยู่นัน่เอง รวมทัง้ที่ “โบสถม์งักร” หรือที่ชาว

พื้นเมอืงเรียกว่า “YilaniKilise” ก็จะมคีวามน่าสนใจอยู่ทีภ่าพวาดการต่อสูข้องนกัรบในยุคนัน้ 

น าท่านชมโรงงานทอพรมผลติภณัฑข์ึ้นชื่อของประเทศตุรกี ที่มลีวดลายที่สวยและประณีต ใหท่้านไดอ้สิระ

เลอืกซื้อสิ้นคา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  

 น าท่านเดินทางสู่โรงงานเครื่องประดบั(JEWELLY FACTORY)เพือ่ใหท่้านไดช้มการสาธิตกรรมวธีิการผลติ

สนิคา้พื้นเมอืงที่มคีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งอสิระใหท่้านเลอืกซื้อไดต้ามอธัยาศยั 



 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงองัคาร่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 

รองจากอสิตนับูล เป็นศูนยก์ลางของทัง้คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   SERGAH HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด องัคาร่า-อสิตนับูล-สไปซม์ารเ์ก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย อสิระชอ้ปป้ิงที ่สไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากตลาดแก

รนดบ์ารซ์าร ์และก็ก่อตัง้มานานตัง้แต่ พ.ศ. 2203 สนิคา้ทีม่จี  าหน่ายในตลาดแห่งนี้ก็ตรงตามชื่อนัน่คือกลุม่

เคร่ืองเทศที่แทบทุกรา้นจะมกีระบะไมว้างเรียงกนัเป็นแถวแลว้บรรจผุงเคร่ืองเทศไวจ้นเต็ม เครื่องเทศแต่ละ

ชนิดก็มสีสีนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จงึมกัเป็นคนพื้นทีท่ีจ่ะมาซื้อน าไปปรุงอาหาร และยงัมสีนิคา้กลุม่ธญัพชื

ทัง้หลาย โดยเฉพาะตระกูลถ ัว่ของตรุกีจะเป็นทีข่ึ้นชื่อมากในตลาดเคร่ืองเทศยงัมผีลไมท้ ัง้สดและแหง้ น า้ผึ้ง

แท ้น า้มนัหอมระเหย สมนุไพร ชาทอ้งถิน่ช ัน้ด ีและทีน่่าลองชมิส าหรบันกัท่องเทีย่วก็คือขนมพื้นเมอืงของ

ตรุกีแท ้ๆ  ตรงตามตน้ต ารบัก็หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยงัมรีาคาถูกอกีดว้ย 

 อสิระกบัการเดนิเล่นชมเมอืงแบบสบายๆ …อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่แกรนดบ์ารซ์่า ตามอธยัาศยั… 

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

ทีพ่กั  GOLDEN WAY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับูล-แกรนดบ์าซ่า-ประเทศไทย 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล …. 

  น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

14.50 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดย เทีย่วบนิที ่QR242/QR830 แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบนิโดฮา 

 

วนัทีส่บิ  ประเทศไทย 

06.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

หมายเหต ุ บรษิทัฯขอสงวนลขิสทิธ์ิในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

 

 

 



 

 

 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยวเพิ่ม 

17-26 ก.พ. / 24 กพ – 5 มีค 

17-26 มีค / 24 มคี-2 เมย 

1-10 เมย / 21-30 เมย / 28 เมย-7 พค 

5-14 พค / 19-28 พค 

2-11 มิย / 23 มิย – 2 กค 

7-16 กค / 21- 30 กค 

4-13 สค / 18-27 สค 

1-10 กย / 22 กย – 1 ตค 

6-15 ตค / 20-29 ตค 

3-12 พย 

1-10 ธค 

58,900.- 18,500.- 

8-17 เมย 

22-31 ธค 

29 ธค – 7 มค 

68,900.- 18,500.- 

 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษีน า้มนัและ/หรือภาษปีระกนัภยั

การเดนิทาง *** 
 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้  

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6.  ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  



 

 

 

 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่ 

พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์1,000.- บาทต่อท่าน 

8. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิคนขบัรถ 1,500 บาทต่อท่าน 

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนการเดนิทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดินทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง  

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีก

ครัง้นึง) 



 

 

 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิ

และบริษทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้ 

 

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดั

หยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของ

แต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรม

และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดย

ทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั 

ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) 

ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิ

เท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียม

วซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 



 

 

 

 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 

ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม ทาง

บริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซีา่ จะอยู่ในดลุพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว

ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบในอบุตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของ

เที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกั

คราชฑูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ 

ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มใิห ้



 

 

 

 

เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ

พื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถอื

และค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรติ ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 


