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วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – บาหเ์รน  

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

การบินกลัฟ์แอร ์เจา้หนา้ทีท่วัรค์อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.50 น. ออกเดินทางสู่ บาหเ์รน  โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที่ยวบนิที่ GF151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 20 นาท ี

 

วนัท่ี 2  บาหเ์รน - อสิตนับูล – เมืองเบอรซ์า – สุเหร่าสเีขียว – ตลาดผา้ไหมบูรซ์า - อสิเมียร ์ 

00.30 น. ถงึ สนามบินบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านพกัผ่อนภายในสนามบนิ เพือ่รอต่อไฟลทเ์ดนิทางไปยงักรุงอสิตนับูล  

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที่ยวบนิที่ GF045 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 20 นาท ี

05.45 น. ถงึ สนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรกี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ บูรซ์า (Bursa) ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง

โดยประมาณ มปีระชาการอาศยัอยู่ประมาณ 1.5 ลา้นคน มคีวามสาคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศและเมอืงนี้ยงั

มีชื่อเสียงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อส่งออกไปตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนาไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็น

ศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตัง้แต่ปี ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ที่เอเดอเน ที่

อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าท่านชม สุเหร่าสีเขียว (Green Bursa Mosque) ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงาน

กระเบื้องประดบัทีม่สีสีนัลวดรายทีล่ะเอียด และซบัซอ้นอย่างพสิดาร ทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของ

ศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ใหท่้านไดช้มความสวยงามขอ  งตวัเมอืงที่ในอดีตกษตัริยท์ี่เคยปกครองอาณาจกัร

ออตโตมาน ไดใ้ชเ้มอืงนี้ เป็นที่ฝงัศพ และนอกจากนัน้ยงัถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมท้ี่เขยีว

ชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว (Green Bursa) สุสานสีเขียว (Green Tomb) สุเหร่าสีเขียว 

หรือ Yesil Mosque สถานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมอืงเบอรซ์า ถูกสรา้งขึ้นในช่วงปี 

ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบสถาปตัยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสุเหร่ามี

ความโดดเด่นดว้ยการใชก้ระเบื้องหินอ่อนสฟ้ีาเขยีวในการตกแต่ง ผนงัและเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบื้อง

โมเสคสีฟ้าเขยีวเช่นเดียวกนั นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยงัมทีี่บรรจุศพของสุลต่านเมหเ์มดที่ 1 และครอบครวั 

สถานที่แห่งนี้ จึงถือไดว้่าเป็นสถาปตัยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี น าท่านเดินทางสู่ ตลาดผา้ไหมบูรซ์า 

(Bursa Silk Market) ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์าที่ต ัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่จากทะเล

มารม์ามากนกั โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมอืงจะขาย

ดีเป็นพเิศษ อนัเนื่องมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มผูีน้บัถอืศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผา้คลุมแลว้ก็
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ยงัมเีสื้อผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสสีนัของผา้ไหมที่สดใสนี่เองที่ท าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด 

ครัง้หนึ่งสมเดจ็พระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนทีแ่ห่งนี้ดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั    โรงแรม BLANCA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัท่ี 3   เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บา้นพระแม่มารี – ปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ระยะทาง 225 กิโลเมตร  ที่ยิ่งใหญ่และงดงาม

จนกระทัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่

ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และม ัง่ค ัง่

ที่สุด ถนนทุกสายปูดว้ยหนิอ่อน ชม หอ้งสมุดเซล

ซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งนี้ มี

ทางเข า้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข า้มี รูป

แกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่ง

ปญัญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียว

ฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพีท ัง้ 4 

องคน์ี้ เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนกัโบราณคดชีาว

ออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ที่พิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได ้

ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มลีานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยที่น ัง่ชมไล่ระดบัขึ้นไป ปจัจุบนัยงัสามารถใชง้านไดด้ีอยู่และมกีารจดัการแสดงแสงสี เสียงบา้งเป็นครัง้

คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวนันี้ น า

ท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยและ

สิ้นพระชนมใ์นบา้นหลงันี้  ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช 

Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนั้น น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นน า (Leather 

Factory)  ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลติหนงัที่มคีุณภาพที่สุด เป็นประเทศที่มฐีานการผลิตเครื่องหนงัคุณภาพสูงที่สุด

อนัดบัตน้ๆของโลก อีกทัง้ยงัผลติเสื้อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาล ีเช่น Versace, Prada, Michael kors  อสิระ

ใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านออกเดินทางสู่ ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 224 กิโลเมตร เมอืงที่มนี า้พุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมา

จากใตด้ินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลกึกึ่งสถาปตัยกรรมสีขาวขึ้น

สวยงามแปลกตา  

ค า่   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่ีพกั    โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ี 4  ปราสาทปยุฝ้าย – นครโบราณเฮยีราโปลสิ – คอนย่า - จุดพกัคาราวาน - คปัปาโดเกยี - โรงงานทอพรม - โรงงาน 

                    เซรามิก และเคร่ืองประดบั – ระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton 

Castle) เมืองแห่งน า้พุเกลือแร่รอ้น น า

ท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง

ของอ่างน า้ เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครง

และน า้ตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือน

สรา้งจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น า้แร่ที่

ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน 

ห ้อ ย ย ้อ ย เป็ น รูป ร่ าง ต่ าง  ๆ  อย่ า ง

มหศัจรรย์ น า้แร่นี้ มีอุณหภูมิประมาณ 

33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยม

ไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดิน

ปสัสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จากนัน้น าท่านเขา้ชม นครโบราณเฮียรา

โปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมยัก่อนนัน้เชื่อกนัว่าเป็นนครศกัดิ์สิทธ์ิ ดว้ยชื่อว่าเฮียรา (Hiera) ที่แปลว่า

ศักดิ์สิทธ์ิ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลว่านคร (City) ซึ่งก่อตั้งโดยกษตัริย์ยูเมเนสที่สองแห่งแพอร์กามุม 

นอกจากนี้ท่านยงัชมสถานทีส่  าคญัอื่น ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบน า้โรมนั (The 

Baths) ซากโบสถส์มยัไบแซนไทน ์ฐานวหิารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมนั (The Theatre) 

เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านออกเดินทางสู่ คอนย่า (Konya) ระยะทาง 401 กิโลเมตร ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี 

ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ส  าคญัของภูมิภาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสอง

ขา้งทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝัง่ทางของประเทศตุรกี ระหว่างทาง น าท่านชม ท่ีพกัของกองคาราวาน

ในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที่พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโต

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

โลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ชื่อเมอืงมาจากรากศพัยภ์าษาเปอรเ์ซีย ว่า คตัปาตุกา มคีวามหมายว่าดินแดนที่มมีา้แสนสวย 
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ตวัเมอืงสามารถมองเห็นทัง้ทะเลด าและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดท้ ัง้สอง เมอืงคปัปาโดเกีย ดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอนัน่า

อศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ดงาม ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตรุกี เป็น

พื้นที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและ

เถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึ้นมาจากนัน้กระแส น า้ ลม ฝน แดด และหมิะ

กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหิน

รูปแท่ง กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรงดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นทีเ่รียกขานกนัว่า 

“ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรย์แห่งนี้ เ ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  จากนัน้ใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก (Ceramic 

Factory) และ โรงงานเคร่ืองประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท่้านไดช้มการสาธิตกรรมวธีิการผลติสนิคา้พื้นเมอืงที่

มคีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกบัการแสดงระบ าหนา้ทอ้งในชื่อ Cappadocia 

Turkish การแสดงระบ าที่ที่สืบทอดกนัมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดของโลกเลยกว้่าได ้แรกเริ่มการระบ าหนา้ทอ้งนัน้

เกิดขึ้นในอียปิตโ์บราณและแพร่กระจายไปยงัตะวนัออกกลาง ในอียปิตโ์บราณผูห้ญิงมกัเตน้ร าเพื่อเฉลมิฉลองชีวติที่มี

แต่ความสุข  

ท่ีพกั    โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ี 5  นครใตดิ้นไคมกัล ี– หบุเขาอซุซิาร ์– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่– องัคารา  

 

*** ท่านทีส่นใจนัง่บอลลูนสามารถติดต่อแจง้ความประสงคไ์ดท้ี่ไกด ์อตัราค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) *** 

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

ออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึ้นบอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย ในอกีมมุ

หนึ่งที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ

ในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาลและช่วงเวลา 

ขอ้ควรทราบ : 

- กรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทกุประเภท ดงันัน้กิจกรรมขึ้นอย

การรบัผดิชอบในชวีติและทรพัยส์นิของท่านเอง 

- ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครึ่งช ัว่โมงก่อนออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบตัง้แต่ก่อนวนัเดนิทางและเขา้

ร่วมกิจกรรม 

- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรือ ตัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเดด็ขาด กรณีเกิดความเสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กิดขึ้น 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ นครใตดิ้นไคมคัลี 

หรือ นครชาดัค (Underground City 

of Derinkuyu or Kaymakli)ระยะทาง 

35 กิโลเมตร เกิดจากการขุดเจาะพื้นดิน

ลกึลงไป 10 กว่าช ัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยั

จาก เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากชาวโรมนั ที่

ตอ้งการท าลายลา้งพวกนับถือศาสนา

คริสต ์นครไคมคัลีมีช ัน้ล่างที่ลึกที่สุดลึก

ถึง 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี้ มีครบ

เครื่อ งทุกอย่ างท ั้งห อ้ง โถง ห อ้งนอน 

หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุ

คนไดม้ากกว่า 30,000 คน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาด

ใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาดงักล่าวมรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกือบทัว่ท ัง้ภูเขา เพื่อ

เอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศยั และถา้มองดีๆจะรูว้่าอุซซิาร ์คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดีตอุซซิาร ์ก็มไีว ้

ท าหนา้ที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย จากนัน้อิสระใหท่้านได ้

ถ่ายภาพบา้นพื้นเมอืงทีม่ผูีค้นอาศยัอยู่  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) 

เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมอืงคปัปาโดเกีย 

ในตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตุรกี เมอืงเกอเร

เม่ต ัง้อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ต ัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาตัง้แต่

สมยัโรมนั และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการ

เป็นที่หลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนที่

คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดร้บัการประกาศว่าเป็น

ศาสนาของจกัรวรรดิ ทีจ่ะเหน็ไดจ้ากคริสตศ์าสนสถาน

จ านวนมากมายที่ต ั้งอยู่ ในบริเวณนี้  เป็นเมืองที่มี

ชื่อเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิกล  า้ค่าแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกน าท่านเขา้ชม 

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาว

คริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชน

เผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ น าท่านชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) โบสถม์งักร (Snake 

Church) และ โบสถแ์อปเป้ิล (Apple Church)  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงองัการา (Ankara) ระยะทาง 296 
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กิโลเมตร กรุงองัคาราถอืว่าเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงอิสตนับูล (Istanbul) กรงุองัการาเป็นศูนยก์ลาง

ก ารปกครองของผู ้น าป ระ เทศคนแรกคื อ ท่ านประธาน าธิบดี  Mustafa Kemal Atatürk หรือ  Atatürk’s 

headquarters ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1920 และไดก่้อตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัตุรกีนบัตัง้แต่การก่อตัง้ประเทศในปี 

ค.ศ. 1923 แทนเมอืงอิสตนับูลหลงัจากการลม่สลายของจกัรวรรดิออตโตมนั (Ottoman Empire) ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา

กรุงองัการาก็กลายเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์การศึกษา และอตุสาหกรรมทีส่  าคญัของตุรกี 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั    โรงแรม KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ี 6  กรุงองัคารา - อสิตนับูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัท็อปกาปิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ อิสตนับูล (Istanbul) ระยะทาง 448 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปจัจุบนัอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิสตนับูล ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท า

ใหอ้ิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมอืงเดียวในโลก ที่ต ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คือ ทวปียุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) 

และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั 

(Bosphorus Cruise) ซึ่ ง เป็น ช่องแคบที่ เชื่ อม

ทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า 

(Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิ้น  ประมาณ 

32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถึง 

3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุด

ขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัที่นี่ นอกจากความ 

สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสย ังเป็นจุด

ยุทธศาสตรท์ี่ส  าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอกีดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไม่ว่า

จะเป็  นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิ้น 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึง่ในอดีตเคยเป็นที่ประทบัของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมนั 

ปจัจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที่ใชเ้ก็บมหาสมบตัิอนัล  า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั 

กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัท่ี 7   ฮปิโปโดรม – สุเหร่าสนี ้าเงนิ - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – อา่งเกบ็น ้าใตดิ้นเยเรบาตนั – ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ – ถ่ายรูป

ดา้นหนา้พระราชวงัโดลมาบาเช 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่าน เดินทางสู่  จ ัตุ ร ัสสุล ต่านอาห์เห ม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อ เรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี า้เงนิ เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมอืงในยุคไบแซนไทน ์น าท่านเขา้ชม

สุเหร่าสีน ้ าเงนิ  (Blue Mosque) สถานที่ศกัดิ์สทิธ์ิ ทางศาสนา ที่มคีวามสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนี้ไดม้าจากกระเบื้อง

เคลอืบสนี า้เงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถูกสรา้งขึ้นบนพื้นที ่ ซึ่งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน ์โดย

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

หมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ 

ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสียงดงั และกรุณาท ากิริยา

ใหส้ ารวม น าท่านเขา้ชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

(Mosque of Hagia Sophia)  ห รื อ ชื่ อ ใ น

ปจัจุบนั พิพิธภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya 

Museum) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา 

นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 

ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอด

โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนบัเป็นตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ดของสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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

เก็บน ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ้นตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร 

ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค ์มเีสากรีกตน้สูงใหญ่ค า้

เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ที่เด่น

มากคือ เสาเมดูซ่า อิสระใหท่้านถ่ายรูปและชม

ความงามใตด้ินของอุ โมงค์ เก็บน ้าขนาดใหญ่ 

จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ 

โรงงานเซรามิค จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปดา้นหน้า

พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเ้วลา

ก่อสรา้งถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่

น า้หนกัถงึ 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจยีระไน และพรมทอผนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินอสิตนับูล 

 

วนัท่ี 8  อสิตนับูล – บาหเ์รน – มสัยิดเอลฟาเตห ์– ป้อมปราการบาหเ์รน – ประตูสูบ่าหเ์รน - ตลาดพื้นเมืองมานามา 

00.35 น. ออกเดินทางสู่ บาหเ์รน  โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที่ยวบนิที่ GF046 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 45 นาท ี

10.40 น. ถงึ สนามบินบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเขา้ชม มสัยิดเอลฟาเตห ์(Al Fateh Grand Mosque) หนึ่งในมสัยิดที่ขึ้น

ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที่ถูกตัง้ชื่อตามกษตัริย์ผู ส้รา้งเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็น

สถาปตัยกรรมที่ถูกสรา้งขึ้นในปี 1987 

และ  เป็นมสัยิดที่ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุ

ช ัน้เลศิที่รวบรวมมาจากทัว่โลก อาทเิช่น 

ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาล ีโคมไฟ

จากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ด

อลงัการที่ท าจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะ

เป็นมสัยิดที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของ

ชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยิดแห่ง

นี้ยงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมุดแห่งชาติ

อีกดว้ย *** หมายเหตุ : หากวนัเวลาดงักล่าวทางมสัยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหา้มเขา้ชมภายใน

มสัยิดดว้ยเหตผุลใดกต็าม ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเขา้ชม และทางคณะทวัรจ์ะใหท่้านไดฟ้ังบรรยายและการถ่ายรูป

จากภายนอกมสัยิดเท่านั้น  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้เราจะน า  ท่านไปสมัผสัเร่ืองราวประวตัศิาสตร ์5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่

รูจ้กักนัอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกัโบราณคดีคาดว่ามนัถูกสรา้งขึ้นมาตัง้แต่ช่วง 2,300 ปี 

ก่อนคริสตศกัราช ซึ่งในอดีตมนัเคยเป็นทัง้ที่พ  านกัของกษตัริย์ ป้อมปราการส าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงั

เป็นสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนดัพบเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ และที่ป้อมปราการแห่งนี้ ท่านจะไดเ้ห็นความน่า

มหศัจรรยใ์จของภูมิปญัญาในการก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมคีวามแข็งแกร่งมานานนบัพนัปีที่แมแ้ต่นกั

โบราณคดีก็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไม่ได ้อีกทัง้ยงัเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก 

UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.2000 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ชม ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) 

ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รนเพื่อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่าน

ธุรกิจที่ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และไดร้บัการตกแต่งเพิ่มเติมในปี 

ค.ศ. 1986 เพื่อปรบัเปลี่ยนใหม้ีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนั้นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่

วฒันธรรมวถิชีีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมืองมานามา (Manama Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลาง
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เมอืงทีม่คีวามส าคญัต่อวถิชีวีติของชาวเมอืง ซึง่ที่นี่ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีีวติของคนทอ้งถิ่นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มช็

อปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ี่หาชิมที่ไหนไม่ไดใ้นโลกนี้  

นอกจากทีน่ี่เท่านัน้!!  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั    โรงแรม GOLDEN TULIP หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัท่ี 9  บาหเ์รน - กรุงเทพฯ 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินบาหเ์รน  

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

เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

19.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใชบ้ริการ 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน า้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 6 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

เที่ยวฟิน บาหเ์รน ตรุกี ดินแดนสองทวีป 9 วนั 7 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปีไม่

เสริมเตียง 

ไมร่วมตัว๋

เคร่ืองบิน 
พกัเด่ียว 

วนัท่ี 02 – 10 ก.พ.63  31,990.- 31,990.- 30,990.- 18,990.- 6,900.- 

วนัท่ี 09 – 17 ก.พ. 63  30,990.- 30,990.- 29,990.- 18,990.- 6,900.- 

วนัท่ี 16 – 24 ก.พ. 63 30,990.- 30,990.- 29,990.- 18,990.- 6,900.- 

วนัท่ี 08 – 16 มี.ค. 63  32,990.- 32,990.- 31,990.- 18,990.- 6,900.- 

วนัท่ี 15 – 23 มี.ค. 63 33,990.- 33,990.- 32,990.- 23,990.- 6,900.- 
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✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  

✓ ค่ารถรบั – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน า้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-

Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม

ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกินจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรร์วม 80 USD /ทริป/ท่าน (เดก็เก็บเท่ากบัผูใ้หญ่) 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดินทาง

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 20 วนัท าการ มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ

ยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจรงิ 

3. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลง

การใหบ้ริการที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
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4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

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

4. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

6. ตัว๋เครื่องบนินี้ ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านัน้ ไม่สามารถเดนิทางก่อนและกลบัหลงัได ้หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

7. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิให ้

ส าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

10. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 15-

19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 4,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท และในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-

29 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

11. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ

การรา้ย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบั

การกระท าดงักลา่วทัง้สิ้น 
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12. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล

ซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

13. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วนี้ 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

15. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง 

หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

17. บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

19. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออก

ตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได)้ 

23. ระดบัของโรงแรม 4 – 5 ดาว ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทยีบเท่ากบัมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล 

ระดบัของโรงแรมทีร่ะบุนัน้เป็นการจดัอนัดบัของการท่องเที่ยวประเทศตรุกี 

 

 


