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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

23.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 9แถวTสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ-ดูไบ - อสิตนับูล -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK377/EK119 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ*.*.*. 

13.50น. (เวลาทอ้งถิ่น)เดินทางถงึสนามบนิกรุงอสิตนับูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL 

AIRPORT)หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงก่อนและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ .....น าท่าน ล่องเรือ

ผ่านช่องแคบบอสฟอรสัซึ่งเป็นอกีหน่ึงกิจกรรมที่ท  าใหเ้สน้ทางน้ีมคีวาม

น่าสนใจมาก ดว้ยการล่องชมวิวไปดว้ยเรือล าใหญ่ 2 ชัน้ เปิดพื้นที่กวา้ง

บนดาดฟ้าเรือใหน้กัท่องเที่ยวสามารถเดนิชมบรรยากาศโดยรอบได ้

สบาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรสัน้ีคือจุดแบ่งอสิตนับูลออกจากเอเชีย

และยุโรป และยงัเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลด า (THE BLACK SEA) 

และทะเลมารม์าร่า (SEA OF MARMARA) เป็นจุดสิ้นสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปที่บรรจบ

กนั มคีวามกวา้งต่างกนัไป บางจุดกวา้ง 500 เมตร ในขณะที่บางจุดกวา้งถงึ 3 กิโลเมตร และมี

ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอ้ิ่มววิอิ่มบรรยากาศของสองฝัง่ช่องแคบและพระราชวงัโดล

มาบาเช่ที่ต ัง้อยู่ริมน า้ในอกีมมุหน่ึงซึ่งสวยสง่าน่าชม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  GOLDEN WAY HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม อสิตนับูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน า้เงนิ-พระราชวงัทอปกาปึ-ชานคัคาเล ่

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูป (ดา้นนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จตัุรสัที่แต่

เดมิในยุคโบราณถอืเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนเทยีมและ

ใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรบัแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปจัจุบนัลานแข่งน้ีไม่ได ้

ถูกใชง้านเหมอืนเช่นเดมิอกีแลว้ เหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีที่มแีค่ลาน

และเสาโบราณอกี 3 ตน้ “เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส” 

(THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรงสี่เหลีย่มฐานกวา้งแลว้ค่อยเรียวยาวขึ้นไปเป็นยอด

แหลมเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกนัท ัว่ไปว่า “เสางู” (BRONZE SERPENTINE COLUUMN) 



   

 

เป็นเสาบรอนซท์ี่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไปมา ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเสาแบบ

กรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มเีหลอือยู่ในอิสตนับูลทุกวนัน้ี เคยถูกประดบัอยู่ที่วหิารเมอืงเดลฟี ประเทศ

กรีซ และถูกสรา้งขึ้นเมือ่ 479 ปีก่อนคริสตก์าลในครัง้ที่รบชนะเปอรเ์ซยี เสาที่ 3 มชีื่อว่า “เสา

คอนสแตนติน” (Column of Constantine) สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 1483 เมือ่ครัง้เร่ิมสรา้งนัน้เป็น

เสาบรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรูหลอมหลอกเอาบรอนซไ์ปจนหมด ปจัจุบนั

นกัท่องเที่ยวที่เขา้ไปชมจึงมโีอกาสไดเ้หน็เสาคอนสแตนตินหลงเหลอืเป็นเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้  

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

ของอสิตนับูล เป็นมสัยดิที่ถูกสรา้งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เร่ิมสรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสรา้งเสร็จในปี 

พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเหน็โดมสฟ้ีาตัง้อยู่โดดเด่นอนัเป็นที่มาของชื่อ “BLUE MOSQUE” 

ส่วนภายในก็จะประดบัตกแต่งดว้ยกระเบื้องอซินิคตามผนงัและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลาย

ต่างๆ และแน่นอนว่ากระเบื้องท ัง้หมดน้ีเป็นสฟ้ีา และสฟ้ีาท ัง้ขา้งนอกขา้งในของมสัยดิแห่งนี้ยงั

เขา้กนัดกีบับรรยากาศของชายฝัง่ทะเลที่อยู่ทางเบื้องหลงัจากสุเหร่าสนี า้เงนิ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

สถานที่ชื่อดงัของอสิตนับูลอกีแห่งหนึ่งที่นกัท่องเที่ยวจะตอ้งแวะชม และรบัรองว่าจะไม่ผดิหวงั

ในความสวยงาม ล า้ค่า และอลงัการมาก พระราชวงัทอปกาปึมคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์

เพราะเคยใชเ้ป็นที่ประทบัขององคส์ุลต่านมายาวนานหลายองค ์ถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2021 

โดยค าบญัชาของ “สุลต่านเมหเ์มตที่ 2” แห่งอาณาจกัรออตโตมนั หรือสมญานามที่ท่านไดร้บัคือ 

“สุลต่านเมหเ์มตผูพ้ชิิต” ปจัจุบนัไดถู้กเปลีย่นเป็นพื้นที่จดัแสดงขา้วของ

เครื่องใชโ้บราณของราชส านกัตุรกีที่น่าชมมาก จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 

ส่วน คือจะมพีื้นที่ของพระราชวงัชัน้นอก พระราชวงัชัน้ใน และมพีื้นที่ที่

เคยใชเ้ป็นฮาเร็มของสุลต่าน เมื่อย่างกา้วเขา้สู่พระราชวงัจากชัน้นอกและ

ชัน้ในจะไดเ้หน็การตกแต่งพระราชวงัที่วจิิตรอลงัการอย่างมาก จุดที่

น่าสนใจมากคือ ทอ้งพระคลงัที่ใชเ้ป็นที่เก็บทรพัยส์มบตัิมีค่าท ัง้หลาย โดยเฉพาะ กริชแห่ง

ทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ที่งดงามตัง้แต่ส่วนของปลอกสวมที่ประดบัดว้ยอญัมณี ไข่มกุ

และทองค า ส่วนบนดา้มกริชนัน้ประดบัดว้ยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอญั

มณีและเครื่องประดบัท ัง้หลาย นกัท่องเที่ยวจะไดช้มเครื่องโลหะโบราณ เครื่องปัน้ดนิเผาและ

เครื่องกระเบื้องอกีมากมาย  



   

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล่ (CANAKKALE)ซึ่งตัง้อยู่ริมทะเลมารม์าราและทะเลอเีจียน ใน

อดตีชานคัคาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้และการเดนิเรือ เพราะเป็นอกีจุดที่เชื่อมต่อเอเชียกบั

ยุโรปเขา้ดว้ยกนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  TROIA TUSAN HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี่  ชานคัคาเล่-มา้ไมเ้มอืงทรอย-อซัเคลปิออน-อซิเมยีร ์

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเก่าแก่ในต านานแห่งนี้หลงัจากที่

กลายเป็นอดตีมาหลายศตวรรษ ก็ไดถู้กคน้พบ พ.ศ. 

2413 “ไฮนร์ิช ชลมีานน”์ (Heinrich Schliemann) 

นกัโบราณคดชีาวเยอรมนัไดเ้ป็นผูบุ้กเบกิขดุพบซาก

เมอืงโบราณขึ้นซึ่งก็คือเมืองทรอยน่ีเอง เป็นซากเมอืง

โบราณที่มพีื้นที่ติดกบัทะเลอเิจียนตอนบน และอยู่ทาง

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกลก้นัมชี่องแคบ “ดารด์าแนลล”์ (Dardanelles) และ 

“คาบสมทุรกลัลโิปล”ี (Gallipoli) จากนัน้ไฮนร์ิชก็ใชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขดุคน้เพิ่มเติมและ

ศึกษาความเป็นมาของซากเมอืงแห่งนี้ จนพบว่าทรอยนัน้แบ่งออกเป็น 9 ยุค นบัตัง้แต่เมือ่ 

3,000 ปีก่อนคริสตก์าล ไล่มาจนถงึ พ.ศ. 943 และทัง้หมดน้ีไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจใหโ้ฮ

เมอรส์รา้งสรรคผ์ลงานการเขยีนที่โด่งดงักอ้งโลกอย่างมหากาพยอ์เิลยีดและโอดสิซยีช์ม (ดา้น

นอก) มา้ไมเ้มืองทรอยฉบบัที่ใชถ้่ายภาพยนตรฮ์อลลวูีด (WOODEN HORSE OF TROY)หน่ึง

ในกลยุทธท์างการทหารที่ชาญฉลาด และเป็นเหตุใหเ้มอืงทรอยพ่ายแพแ้ก่กรีก จึงกลายเป็น

เร่ืองราวที่โจทยจ์นัทแ์ละโด่งดงัไปทัว่โลก และกลายเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของเมืองทรอยตัง้แต่

นัน้เป็นตน้มา  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมอซัเคลปิออน (ASKLEPION)ที่ในอดตีนัน้เคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท์ี่

ยิ่งใหญ่ ตวัวหิารนัน้ไดถู้กสรา้งขึ้นตัง้แต่เมือ่ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอซัเคลปิ

ออส เทพแห่งการรกัษาเมอืงน้ี ยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการแพทยท์ี่ใหญ่ที่สุดในขณะนัน้ และ

ยงัเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกบัจิตวทิยาแห่งแรกของโลก ปจัจุบนัเราจะยงัไดเ้หน็ร่องรอยความ

ยิ่งใหญ่ในอดตีได ้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอชิเมยีร(์IZMIR) เพื่อเขา้สู่ที่พกั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณหอ้งอาหารของโรงแรม 



   

 

ที่พกั   BLANCA HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  เมอืงโบราณเอฟิซุส-รา้นเสื้อหนงั-ปามคุคาเล่ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองโบราณและเป็นเมืองหลวง

แห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมอืงเอฟิซุสถอืก าเนิดขึ้นตัง้แต่ยุคก่อน

คริสตก์าลเสยีอกี และก็ด าเนินมาพรอ้มกบัยุครุ่งเรืองของชนชาติกรีก 

ตรงกบัยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดิออกุสตุส ซซีาร”์ (AUGUSTUS 

CAESAR) เป็นศูนยก์ลางทางการคา้การเงนิของเอเซยีตัง้แต่หลงัจาก 

พ.ศ. 900 เป็นตน้มา ปจัจุบนัน้ีแมจ้ะผ่านมานานกว่า 2,000 ปีแลว้แต่

เอฟิซุสก็ยงัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงโบราณที่มกีารบ ารุงรกัษาไดด้ี

ที่สุดเมอืงหน่ึงของโลก สิ่งที่มใีหเ้ราไดช้มกนัจึงเป็น

ความยิ่งใหญ่ของซากเมอืงโบราณ โรงละครเก่าแก่ที่จุ

ผูช้มไดม้ากถงึ 25,000 คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10 

ของประชากรในยุคนัน้ แมจ้ะเริ่มกร่อนไปบา้งแต่เท่าที่

เหลอืก็ยงัดูแขง็แกร่ง และในโอกาสพเิศษต่างๆ ก็อาจ

มกีารจดัแสดงแสงสเีสยีงบา้งในโรงละครแห่งน้ี 

บริเวณอื่นๆ ยงัมโีรงอาบน า้โบราณแบบตุรกีแท ้แท่นบูชาเทพเจา้ ม ีหอ้งสมดุเซลซุสที่สรา้งโดย

กงสุล “ทเิบเรียส จูเลยีสอควลิา” (JULIUS AQUILA) เพือ่อุทศิแด่นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นพ่อ

ของท่านกงสุล และยงัไดบ้รรจุศพของผูเ้ป็นพ่อไวใ้ตห้อ้งสมดุแห่งนี้ แต่มาถูกท าลายทัง้ตวัอาคาร

และหนงัสอืจากขา้ศึกศตัรู มกีารประสบภยัจากแผ่นดนิไหวบา้ง เสยีหายไปมากแตก่็ยงัยดืหยดั

เคียงคู่กาลเวลามาไดไ้ม่ห่างกนันกัม ีวหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรียน (TEMPLE OF HADRIAN)

ที่สรา้งขึ้นเพื่อถวายแด่จกัรพรรดเิฮเดรียน ซึ่งพระองคคื์ออกีหน่ึงจกัรพรรดผิูย้ิ่งใหญ่ของโรมนั 

วหิารแห่งน้ีเมือ่เทยีบกบัอายุแลว้ตอ้งบอกว่ายงัอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก และยงัถูกออก

แบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทัง้ 4 ตน้ที่อยู่ทางดา้นหนา้วหิาร โครงประตูหนา้มจี ัว่

หนิโคง้แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง   

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสื้อหนงัคุณภาพสูงประเทศตุรกีถอืเป็นประเทศหน่ึงที่ขึ้นชื่อในดา้น

เครื่องหนงั และมกีารผลติ ผลติภณัฑจ์ากหนงัคุณภาพสูงออกมาไดอ้ย่างด ีใหท้่านไดอ้สิระเลอืก

ซื้อสนิคน้เครื่องหนัง่กนัไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระเป๋า เสื้อโคช้ และอกีมากมาย  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามคุคาเล (PAMUKKALE)ในอดตีปามคุคาเล่เคยเป็นที่ต ัง้ของนครเฮีย

ราโปลสิ (HIERAPOLIS)และที่ต ัง้ของลานหนิปูนขนาดมหมึา ชม

ปราสาทปุยฝ้ายสิ่งมหศัจรรยท์างธรรมชาติเกิดขึ้นจากธารน า้ใตด้นิซึ่งมี

ส่วนประกอบของแคลซยีมออกไซดแ์ละมีอุณภูมปิระมาณ 35 องศา

เซลเซยีสไดไ้หลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แลว้แร่ธาตุเกิดการ

ตกตะกอนท าปฏกิิริยาจบัตวักนัเป็นกอ้นแขง็ลดหล ัน่เป็นชัน้เป็นแอ่ง

เป็นลานต่างกนัไป แต่กลบักลายเป็นเหมอืนประติมากรรมจากฝีมอืธรรมชาติ สวยงามแปลกตา

จนในที่สุดปามคุคาเลก็ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมจาก

องคก์ารยูเนสโกเมือ่ในปี พ.ศ. 2531 ค าว่า “ปามคุคาเล่ ในภาษาตุรกีนัน้หมายถงึ “ปราสาทปุย

ฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมมุของกอ้นแคลเซยีมก็มรูีปร่างคลา้ยกอ้นเมฆหรือกอ้นหิมะตามแต่จะ

จินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็นแอ่งรองรบัน า้แร่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีสที่ชาวตุรกี

นิยมน าไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน า้แร่ธรรมชาติที่มสีรรพคุณในการรกัษาโรคความดนั

โลหติสูง โรคหวัใจ โรคทางเดนิปสัสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อกัเสบ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั   TRIPOLIS HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ปามคุคาเล-่คอนย่า-คาราวานสไลน-์คปัปาโดเกีย-ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (KONYA)เมอืงที่ยิ่งใหญ่ไม่แพเ้มอืงใดเพราะมตี าแหน่งเป็นถงึ

อดตีเมืองหลวงของอาณาจกัรอนาโตเลยีในอดตี เมอืงคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมยั สุลต่าน

อาเลดนิ เคยโ์คบาทความรุ่งเรืองน้ีท าใหเ้กิดการก่อสรา้งอาคารและวหิารต่างๆ มากมาย และส่วน

ใหญ่สิ่งก่อสรา้งเหล่านี้ก็โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมของเปอรเ์ซยีและไบแซนเทยีมตามที่ไดร้บั

อทิธิพลเขา้มาในเวลานัน้ชมท่านถ่ายรูปดา้นนอกคาราวานสไลน ์(CARAVANSERAI)ซึ่งเป็นจุด

พกัแรมของชาวเติรก์ในสมยัออตโตมนั หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดนิทางใน

ยุคนัน้ หากมองจากมมุสูงจะเหน็เป็นเหมอืนรัว้ก าแพงลอ้มเป็นกรอบสี่เหลีย่มอยู่กลางทุ่งกวา้ง 

ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื้นที่โล่งหรืออาจจะมบี่อน า้ธรรมชาติ และมสี่วนที่เป็นหลงัคาสามารถ

บงัแดดฝนและลมหนาวได ้นกัเดินทางที่มาพรอ้มกอง

คาราวานมา้และอูฐมกัแวะพกัแรมในช่วงค า่ จนรุ่งเชา้ก็จะ

ออกเดนิทางต่อ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมอืงมรดกโลกจากการการนัตีโดย

ยูเนสโก และยงัเป็นเมอืงที่อุดมไปดว้ยความสวยงามของภูมปิระเทศ เพราะตัง้อยู่ระหว่างทะเล

และภูเขา ดว้ยรูปลกัษณ์ของคปัปาโดเกียที่ดูแปลกไม่เหมือนใคร ท าใหม้คี าถามเกิดขึ้นเสมอว่า 

เหตุใดคปัปาโดเกียจึงมลีกัษณะเช่นน้ี เพราะแมแ้ต่ผูท้ี่คน้พบคบัปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาล ีคา

นาโซส” ก็ยงัสงสยัในรูปทรงประหลาดของดนิแดนแห่งน้ีพื้นที่ที่เป็นคปัปาโดเกียอย่างที่เหน็ทุก

วนัน้ีเมือ่กว่า 3 ลา้นปีก่อนหลงัจากเกิดการระเบดิของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ไดผ้ลกัดนัลาวา

ออกมาเป็นจ านวนมาก และทบัถมทัง้เถา้ถ่านหนาบางคละกนัไปจนเกิดเป็นแผ่นดนิใหม่ขึ้น 

จากนัน้ก็ถูกแดด ฝน ลม หมิะกดัเซาะทลีะเลก็ละนอ้ย ระยะเวลา 3 ลา้นปีธรรมชาติจึง

สรา้งสรรคค์วามแปลกใหแ้ก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คปัปาโดเกียจึงกลายเป็นเหมอืนดนิแดนพศิวงที่

เต็มไปดว้ยแท่งหนิเป็นรูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวยคว า่บา้ง บางชิ้นเป็นเหมอืนปล่องหรือโดมสูง

ที่คนสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้และมอียู่มากมายเหมอืนเป็นเมอืงในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมอืง

พากนัเรียกคปัปาโดเกียในอกีชื่อหน่ึงว่า ปล่องไฟนางฟ้า(FAIRY CHIMNEY) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมระบ าหนา้ทอ้งกิจกรรมที่ควรไดส้มัผสัและอย่าพลาดใหต้วัเองตอ้งเสยีดายในภายหลงั 

เพราะน่ีคือกิจกรรมพิเศษที่บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ส าคัญของชาวตุรกีมาตั้งแต่อดีต และ

นกัท่องเที่ยวก็มกัรอคอยที่จะไดช้ม โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบ าหนา้ทอ้ง” 

(Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจและรูส้ึกสนุกคึกคกัไปกบัผูแ้สดงดว้ย นกัแสดงเหล่าน้ีถือว่า

เป็นยอดฝีมือ หากโชคดีกว่านัน้คุณจะไม่ไดเ้ป็นแค่ผูช้มแต่อาจถูกเชิญใหข้ึ้นบนเวทีไปร่วมสนุก

กบันกัแสดงเหล่าน้ีดว้ยก็ได ้ฉะนัน้นอกจากจะสนุกแลว้ก็ยงัจะไดป้ระสบการณ์ดีๆ และความ

ประทบัใจกลบับา้นอกีดว้ย 

ที่พกั  MUSTAFA HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่เจ็ด  คปัปาโดเกีย-นครใตด้นิคารต์คั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-โรงงานพรม-องัคาร่า 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ส าหรบัท่านที่สนใจนัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณลอ็บบี้ โดยมเีจา้หนา้ที่

บริษทับอลลูนรอรบัท่าน เพื่อน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 

กบัการนัง่บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคปัปาโดเกียจากดา้นบนพรอ้มรบั

ประกาศนียบตัรที่มอบใหก้บัทุกท่าน 

(ทวัรน์ ัง่บอลลูนน้ีเป็นทวัรพ์เิศษ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าขึ้นบอลลูน

ประมาณท่านละ 250ดอลล่ารส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์ 



   

 

น าท่านเขา้ชมถ า้ใตด้นิคารต์ดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจากการขดุเจาะ

พื้นดนิสมยัก่อนตอนเกิดสงคราม 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที่ครัง้หน่ึงเคย

เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนัน้ที่น่ีจะมีสิ่งก่อสรา้งที่เกี่ยวขอ้งกบั

ศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอื่นๆ อย่างเช่น โบสถ์

เซนตบ์ารบ์าราที่ถือไดว่้าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึ้นใน

ยุคแรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนงัและ

เพดานโบสถ ์แต่เพราะเสลาที่ยาวนานท าใหส้ีของภาพ

จืดจางลงไปมากแลว้ และ “โบสถแ์อปเปิล” ที่อยู่ใกลก้นั 

หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนที่สีสนัจดัจา้น

มากกว่าในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราก็ใหม้าที่น่ี  ซึ่งส่วนมากเป็นภาพที่แสดงถึงพระประวตัิของพระ

เยซู และที่ไดช้ื่อเรียกว่าโบสถแ์อปเปิลก็เพราะดา้นหนา้ของโบสถม์ตีน้แอปเปิลอยู่นัน่เอง รวมทัง้

ที่ “โบสถม์งักร” หรือที่ชาวพื้นเมอืงเรียกว่า “YilaniKilise” ก็จะมคีวามน่าสนใจอยู่ที่ภาพวาดการ

ต่อสูข้องนกัรบในยุคนัน้ 

น าท่านชมโรงงานทอพรมผลติภณัฑข์ึ้นชื่อของประเทศตุรกี ที่มลีวดลายที่สวยและประณีต ให ้

ท่านไดอ้สิระเลอืกซื้อสิ้นคา้และของที่ระลกึไดต้ามอธัยาศัย  

 น าท่านเดนิทางสู่โรงงานเครื่องประดบั(JEWELLY FACTORY)เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิต

กรรมวธิีการผลติสนิคา้พื้นเมอืงที่มีคุณภาพและชื่อเสยีงโด่งอสิระใหท้่านเลอืกซื้อไดต้ามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัคาร่า (ANKARA)เมอืงหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็น

อนัดบั 2 รองจากอสิตนับูล เป็นศูนยก์ลางของท ัง้คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศ

อกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั   SERGAH HOTELหรือเทยีบเท่า 

วนัที่แปด องัคาร่า-อสิตนับูล-สไปซม์ารเ์ก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย อิสระชอ้ปป้ิงที่ สไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรอง

จากตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์และก็ก่อตัง้มานานตัง้แต่ พ.ศ. 2203 สนิคา้ที่มจี าหน่ายในตลาดแห่งน้ี



   

 

ก็ตรงตามชื่อนัน่คือกลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกรา้นจะมีกระบะไมว้างเรียงกนัเป็นแถวแลว้บรรจุผง

เครื่องเทศไวจ้นเต็ม เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มีสีสนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จึงมกัเป็นคนพื้นที่ที่

จะมาซื้อน าไปปรุงอาหาร และยงัมีสินคา้กลุ่มธญัพืชท ัง้หลาย โดยเฉพาะตระกูลถ ัว่ของตุรกีจะ

เป็นที่ขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศยงัมีผลไมท้ ัง้สดและแหง้ น ้าผึ้ งแท ้น ้ามนัหอมระเหย 

สมุนไพร ชาทอ้งถิ่นชัน้ดี และที่น่าลองชิมส าหรบันักท่องเที่ยวก็คือขนมพื้นเมืองของตุรกีแท ้ๆ  

ตรงตามตน้ต ารบัก็หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยงัมรีาคาถูกอกีดว้ย 

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

ที่พกั  GOLDEN WAYหรือเทยีบเท่า 

วนัที่เกา้  อสิตนับูล-แกรนดบ์าซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ที่แกรนดบ์ารซ์่า ตามอธยัาศยั…น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล 

15.35น. (เวลาทอ้งถิ่น)ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK120/EK374 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ *.*.*.  

วนัที่สบิ  ประเทศไทย 

07.35 น. (เวลาทอ้งถิ่น)เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ บริษทัฯขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าใชจ่้าย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยวเพิ่ม 

30 เม.ย. – 9 พ.ค. / 5-14 พ.ค. 

29 พ.ค. – 7 มิ.ย. / 9-18 มิ.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.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษีน า้มนัและ/หรือภาษีประกนัภยั

การเดินทาง *** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บั

ทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวน

หนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ 

ในเล่ม  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิ)  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

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

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  



   

 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น ค่าทปิคนขบัรถ100 USD 

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญาการเดินทาง

ระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายตอ่ไป  

เงื่อนไขการช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวซ่ีาหรือยกเลกิการเดินทางโดย

เหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่  

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดินทางและหรอืไม่สามารถเดินทางได1้-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยื่นวซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนตา่งกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบรษิทัฯอีก

ครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางทีเ่กิดอบุตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิ

และบริษทัตา่งประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนยีมในการมดัจ าต ัว๋ หรอืค่าตัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาและค่าบริการยื่นวซ่ีากรณีที่ทา่นยื่นวซ่ีาแลว้ 

หมายเหตุ  

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตให ้

เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสอืเดินทาง

ราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดินทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



   

 

- เมื่อทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ในกรณีที่ลูกคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุ

สุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทาง

เป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระ

โดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ี่มรี่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่นัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดินทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนือ่งจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมื่อทา่นไดช้ าระ

เงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่า

ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 

ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนยีมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี้ 



   

 

• เมื่อทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุดวสิยัตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้่วม

เดินทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดินทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นที่รกัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่า

มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก้อ่นความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์กท่่านที่มคีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ทา่นที่มเีด็กทารกอายุต า่กวา่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึ

ท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บรษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวั

ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

  



   

 

 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้ งถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้ีอ  านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ 

ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร้่วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ั้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ

ท่านผูม้เีกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 


