
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัที� �  กรุงเทพฯ – บาหเ์รน - มสัยดิเอลฟาเตห ์– ประตูสูบ่าหเ์รน - ตลาดพื$นเมืองมานามา 

08.(( น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั$น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์U สายการ

บนิกลัฟ์แอร ์เจา้หนา้ที�ทวัรค์อยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

11.50 น. ออกเดนิทางสู่ บาหเ์รน  โดย สายการบนิกลัฟ์แอร ์เที�ยวบนิที� GF153 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ , ช ั �วโมง -. นาท ี

14.35 น. ถงึ สนามบินบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ั1นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบั
สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ หลงัผ่านข ั1นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั1นนาํท่านเขา้ชม มสัยิด
เอลฟาเตห ์(Al Fateh Grand Mosque) หนึ�งในมสัยดิที�ขึ1นชื�อว่ามขีนาดใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที�ถูกต ั1งชื�อ
ตามกษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที�ถูกสรา้งขึ1นในปี CDE, และ  เป็นมสัยดิที�ถูกตกแต่ง
ดว้ยวสัดุช ั1นเลศิที�รวบรวมมาจากท ั �วโลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื1นจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรยี หรอืแมแ้ต่ประตู
ไมสุ้ดอลงัการที�ทาํจากอนิเดยี ซึ�งนอกจากจะเป็นมสัยดิที�เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี -..I มสัยดิ
แห่งนี1ยงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุแห่งชาติอีกดว้ย *** หมายเหตุ : หากวนัเวลาดงักล่าวทางมสัยิดมีกิจกรรมทาง
ศาสนาหรอืมีประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยิดดว้ยเหตผุลใดกต็าม ขอสงวนสทิธิQยกเลกิการเขา้ชม และทางคณะทวัรจ์ะ
ใหท่้านไดฟ้ังบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมสัยิดเท่านั$น จากนั1นนาํท่านเดนิทางเขา้ชม ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al 
Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที�ปรกึษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รนเพื�อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ�งเป็น
ย่านธุรกิจที�สาํคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ�น สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื�อ ค.ศ. CDUV และไดร้บัการตกแต่งเพิ�มเติมในปี 
ค.ศ. CDEI เพื�อปรบัเปลี�ยนใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอสิลามมากขึ1น จากนั1นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิี
ชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที� ตลาดพื$ นเมืองมานามา (Manama Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที�มี
ความสาํคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ�งที�นี�ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีีวติของคนทอ้งถิ�นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มช็อปปิ1 งของ
ฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ1มรสอาหารพื1นเมอืงขนานแทท้ี�หาชิมที�ไหนไม่ไดใ้นโลกนี1  นอกจากที�นี�
เท่านั1น!!  

เยน็ � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
 ที�พกั   � โรงแรม GOLDEN TULIP HOTEL หรอืเทยีบเท่า b ดาว 

 

วนัที� c  บาหเ์รน - อสิตนับูล – อสิเมียร ์ 

 นําท่านเดินทางสูส่นามบนิบาหเ์รน 

�(.�( น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที�ยวบนิที� GF043 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ U ช ั �วโมง -. นาท ี

14.35 น. ถงึ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.) หลงัผ่านข ั1นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบั
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองอซิเมียร ์(Izmir) ใชเ้วลาประมาณ Z.V ช.ม. 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ �า � รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ที�พกั   � โรงแรม BLANCA HOTEL หรอืเทยีบเท่า b ดาว 

วนัที� g   เมืองโบราณเอเฟซสุ – โรงงานเครื�องหนงั – บา้นพระแม่มาร ี– ปามคุคาเล ่

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําท่ านออก เดินทางสู่  เมือง
โบ ราณ เอ เฟ ซุ ส  (City of ) 
ระยะทาง 225 กิ โล เมตร   ที�
ยิ�งใหญ่และงดงามจนกระท ั �ง
จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและ
ยิ� งใหญ่ที� สุดในเอเซีย” เมือง
โบราณที�สมบูรณ์และม ั �งค ั �งที�สุด 
ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชม 
หอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนี1มทีางเขา้ Z ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มรูีปแกะสลกัเทพ ี
U องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพแีห่งปญัญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลกั
เทพีท ั1ง U องค์นี1 เป็นของจาํลอง ส่วนของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ํากลบัไปออสเตรียและตั1งแสดงอยู่ที�
พพิธิภณัฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ�งจคุนไดป้ระมาณ Z.,... คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที�ใหญ่เป็นอนัดบั
สามของโรงละครโบราณในตรุกี มลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยที�น ั �งชมไล่ระดบัขึ1นไป ปจัจบุนัยงัสามารถใชง้านไดด้ี
อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นคร ั1งคราว หอ้งอาบนํ1าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที�ยงัคงเหลือ
ร่องรอยของหอ้งอบไอนํ1าใหเ้หน็อยู่จนถงึทกุวนันี1  นาํท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ�งเชื�อ
กนัว่าเป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมาอาศยัและสิ1นพระชนมใ์นบา้นหลงันี1  ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาว
เยอรมนัชื�อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. C,,U-CE-U หลงัจากนั1น นาํท่านเยี�ยม
ชมโรงงานหนังชั$นนํา (Leather Factory)  ซึ�งตรุกีเป็นประเทศที�ผลติหนงัที�มคุีณภาพที�สุดเป็นประเทศที�มฐีานการผลติ
เครื�องหนงัคุณภาพสูงที�สุดอนัดบัตน้ๆของโลก อกีท ั1งยงัผลติเสื1อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace, Prada, 
Michael kors  อสิระใหท่้านเลอืกซื1อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นาํท่านออกเดนิทางสู่ ปามคุคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง --U กิโลเมตร เมอืงที�มนีํ 1าพเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ1นมาจาก
ใตด้ินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลกึกึ�งสถาปตัยกรรมสขีาวขึ1นสวยงาม
แปลกตา  

คํ �า  � รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
ที�พกั   � โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเท่า b ดาว 

วนัที� b  ปราสาทปยุฝ้าย – นครโบราณเฮยีราโปลสิ – คอนย่า - จุดพกัคาราวาน - คปัปาโดเกยี - โรงงานทอพรม - โรงงาน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

                    เซรามิก และเครื�องประดบั – ระบาํหนา้ทอ้ง 

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่านเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) เมอืงแห่งนํ 1าพเุกลอืแร่รอ้น นาํท่านชมหนา้ผาที�ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของ
อ่างนํ 1า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ1าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย นํ 1าแร่ที�ไหลลงมาแต่
ละช ั1นจะแข็งเป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหศัจรรย ์นํ 1าแร่นี1มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 
ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาดื�ม เพราะเชื�อว่ามคุีณสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสูง 
โรคทางเดนิปสัสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื�อวา่นํ 1าพรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จากนั1นนาํท่านเขา้ชม นครโบราณ
เฮยีราโปลสิ (Hierapolis) นครเฮยีราโปลสิในสมยัก่อนนั1นเชื�อกนัว่าเป็นนครศกัดิpสทิธิp ดว้ยชื�อว่าเฮียรา (Hiera) ที�แปลว่า
ศกัดิpสทิธิp (Holy) และโปลสิ (Polis) ที�แปลว่านคร (City) ซึ�งก่อต ั1งโดยกษตัริยยู์เมเนสที�สองแห่งแพอรก์ามมุ นอกจากนี1
ท่านยงัชมสถานที�สาํคญัอื�น ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบนํ1าโรมนั (The Baths) ซาก
โบสถส์มยัไบแซนไทน ์ฐานวหิารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมนั (The Theatre) เป็นตน้ 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ คอนย่า (Konya) ระยะทาง 401 กิโลเมตร ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 
1071-1308 รวมท ั1งยงัเป็นศูนยก์ลางที�สาํคญัของภูมภิาคแถบนี1อีกดว้ย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง
สบายๆที�งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั �งทางของประเทศตุรกี ระหว่างทาง นาํท่านชม ที�พกัของกองคาราวานในสมยั
โบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที�พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั จากนั1นนาํ
ท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 245 กิโลเมตร คปัปาโดเกีย เป็นเมอืงมรดกโลกอกีแห่งหนึ�งใน
ตรุกี ชื�อเมอืงมาจากรากศพัยภ์าษาเปอรเ์ซยี ว่า คตัปาตกุา มคีวามหมายว่าดนิแดนที�มมีา้แสนสวย ตวัเมอืงสามารถมองเหน็
ท ั1งทะเลดาํและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดท้ ั1งสอง เมอืงคปัปาโดเกีย ดนิแดนที�มภีูมปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบ
เขา ร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ที�งดงาม ต ั1งอยู่ทางตอนกลางของตรุกี เป็นพื1นที�เกิดจากการระเบดิของ
ภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีที�แลว้ เถา้ลาวาที�พ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจาย
ท ั �วบรเิวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ั1นใหม่ขึ1นมาจากนั1นกระแส นํ 1า ลม ฝน แดด และหมิะกดัเซาะกร่อนกินแผ่นดนิภูเขาไฟ
นบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที�เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม 
และอีกสารพดัรูปทรงดูประหนึ�งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื1นที�เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 
ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื1นที�มหศัจรรยแ์ห่งนี1 เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี  จากนั1นใหท่้านได ้
แวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื�องประดบั (Jewelly 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

Factory) เพื�อใหท่้านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื1นเมอืงที�มคุีณภาพและชื�อเสยีงโด่งดงัไปท ั �วโลก อสิระใหท่้าน
ไดเ้ลอืกซื1อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

คํ �า  � รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั1นนาํท่านชม ระบําหน้าทอ้ง (Belly Dance) เพลดิเพลนิไปกบัการแสดงระบาํหนา้ทอ้งในชื�อ Cappadocia Turkish 
การแสดงระบาํที�ที�สบืทอดกนัมายาวนานและเก่าแก่ที�สุดของโลกเลยกว้่าได ้แรกเริ�มการระบาํหนา้ทอ้งนั1นเกิดขึ1นในอยีปิต์
โบราณและแพร่กระจายไปยงัตะวนัออกกลาง ในอยีปิตโ์บราณผูห้ญงิมกัเตน้ราํเพื�อเฉลมิฉลองชวีติที�มแีต่ความสุข  

ที�พกั   � โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเท่า b ดาว 

วนัที� 5  นครใตดิ้นไคมกัล ี– หบุเขาอซิุซาร ์– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – องัคารา  

 

*** ท่านที�สนใจนั �งบอลลูนสามารถติดต่อแจง้ความประสงคไ์ดท้ี�ไกด ์อตัราค่าบรกิารไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) *** 
บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัท่านที�สนใจขึ1นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จาํเป็นตอ้งออก
จากโรงแรม ประมาณ .U.Z. – .V... น. โดยมรีถทอ้งถิ�นมารบัไปขึ1นบอลลูน เพื�อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี ในอกีมมุหนึ�งที�หา
ชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ1นบอลลูน ประมาณ Z. – UV นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ C ช ั �วโมง ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิในการขึ1น
บอลลูน ท่านละ ประมาณ cw( – g(( เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD) ขึ1นอยู่กบัฤดูกาลและช่วงเวลา 
ขอ้ควรทราบ : 
- กรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหตทุี�รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรมเสรมิการขึ1นบอลลูน และเครื�องร่อนทกุประเภท ดงันั1นกจิกรรมขึ1นอยการ
รบัผดิชอบในชวีติและทรพัยส์นิของท่านเอง 
- ท่านที�เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครึ�งช ั �วโมงก่อนออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบตั1งแต่ก่อนวนัเดนิทางและเขา้ร่วม
กจิกรรม 
- กจิกรรมนี1 ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ี�เป็นโรคหวัใจข ั1นรุนแรง หรอื ต ั1งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเดด็ขาด กรณีเกดิความเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิp
ในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกดิขึ1น 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่านออกเดินทางสู่ นครใตดิ้นไคมัคลี หรือ นครชาดคั (Underground City of Derinkuyu or )ระยะทาง ZV 
กิโลเมตร เกิดจากการขุดเจาะพื1นดินลกึลงไป C. กว่าช ั1น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจาก เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจากชาวโรมนั ที�
ตอ้งการทาํลายลา้งพวกนบัถอืศาสนาครสิต ์นครไคมคัลมีชี ั1นลา่งที�ลกึที�สุดลกึถงึ EV เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี1มคีรบเครื�องทกุ
อย่างท ั1งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ 1า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้งเป็นหอ้งโถง
กวา้งว่ากนัว่าสามารถจคุนไดม้ากกว่า 30,000 คน จากนั1นนาํท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซิุซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ย
จอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั ซึ�งหุบเขาดงักลา่วมรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกือบท ั �วท ั1ง
ภเูขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อยู่อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณที�สูงที�สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันั1นในอดตีอซุซิาร ์ก็
มีไวท้าํหนา้ที�เป็นป้อมปราการที�เกิดขึ1นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย จากนั1นอิสระใหท่้านได ้
ถ่ายภาพบา้นพื1นเมอืงที�มผูีค้นอาศยัอยู่  

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมอืงที�ต ั1งอยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตรุกีครสิตศ์าสนสถานจาํนวนมากมายที�ต ั1งอยู่ในบริเวณ

นี1 เป็นเมอืงที�มชีื�อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การ
ผลติเครื�องเซรามกิล ํ 1าค่าแห่งหนึ�งที�มชีื�อเสยีงโด่งดงั
ไปท ั �วโลกนาํท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเร
เม่ (Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการ
ขึ1 น ท ะ เบี ย น ให ้เป็ น ม รดก โล ก โด ย อ งค์ก าร
สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. CDEV เป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. D ซึ�งเป็น
ความคิดของชาวคริสตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา

โดยการขดุถํ 1าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา
ครสิต ์นาํท่านชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) โบสถม์งักร (Snake Church) และ โบสถแ์อปเปิ$ ล (Apple 
Church)  นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงองัการา (Ankara) ระยะทาง 2D6 กิโลเมตร กรุงองัคาราถอืว่าเป็นเมอืงที�ใหญ่เป็น
อนัดบัสองรองจากเมืองอิสตนับูล (Istanbul) กรุงองัการาเป็นศูนยก์ลางการปกครองของผูน้ําประเทศคนแรกคือท่าน



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s headquarters ต ั1งแต่ปี ค.ศ. CD-. และไดก่้อต ั1งเป็นเมือง
หลวงของสาธารณรฐัตุรกีนบัต ั1งแต่การก่อต ั1งประเทศในปี ค.ศ. CD-Z แทนเมืองอิสตนับูลหลงัจากการล่มสลายของ
จกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire) ต ั1งแต่นั1นเป็นตน้มากรุงองัการาก็กลายเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์การศึกษา และ
อตุสาหกรรมที�สาํคญัของตรุก ี

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
ที�พกั   � โรงแรม KAHYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า b ดาว 

วนัที� {  กรุงองัคารา - อสิตนับูล - ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัทอ็ปกาปิ  

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ อสิตนับูล (Istanbul) ระยะทาง UUE กิโลเมตร เป็นเมอืงที�มปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษ
ตั1งแต่ก่อนคริสตกาล ซึ�งในปจัจบุนัอยู่ในประเทศตรุกีค่ะ อสิตนับูล ต ั1งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งทาํใหอ้สิตนับูล
เป็นเมอืงสาํคญัเพยีงเมอืงเดียวในโลก ที�ต ั1งอยู่ใน - ทวปี คือ ทวปียุโรป (ฝั �ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชีย 
(ฝั �งอนาโตเลยี) 

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั1นนาํท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ�งเป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดาํ (The Black Sea) 

เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวท ั1งสิ1น  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งต ั1งแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 
กโิลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัที�นี� นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอส
ฟอรสัยงัเป็นจดุยุทธศาสตรท์ี�สาํคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศตรุกีอกีดว้ย  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์
ขา้งทางไม่ว่าจะเป็  นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ�งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการ
ตาท ั1งสิ1น นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ�งในอดตีเคยเป็นที�ประทบัของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อต
โตมนั ปจัจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที�ใชเ้ก็บมหาสมบตัิอนัล ํ 1าค่าอาทิ เช่น เพชร DI 
กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครื�องลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครื�องทรงของสุลต่าน ฯลฯ   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
ที�พกั   � โรงแรม Hotel Golden Way หรอืเทยีบเท่า b ดาว 

  
วนัที� ~   ฮปิโปโดรม – สเุหร่าสนํี$าเงนิ - สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย – อา่งเกบ็นํ$าใตดิ้นเยเรบาตนั – ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ – ถ่ายรูป

ดา้นหนา้พระราชวงัโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางสู่ จตัรุสัสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื�อเรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) 
ต ั1งอยู่หนา้สุเหร่าสนีํ 1าเงนิ เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศูนยก์ลางเมอืงในยุคไบแซนไทน ์นาํท่านเขา้ชมสเุหร่าสนํี$าเงนิ  (Blue 
Mosque) สถานที�ศกัดิpสทิธิp ทางศาสนา ที�มคีวามสวยงามแห่งหนึ�ง  ชื�อนี1 ไดม้าจากกระเบื1องเคลอืบสนีํ 1าเงนิที�ใชปู้ตลอด
แนวฝาผนงัดา้นใน  และถูกสรา้งขึ1นบนพื1นที�  ซึ�งเคยเป็นวงัของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หมต็ที� C  ค.ศ. 
CI.D  ใชเ้วลาสรา้งท ั1งหมด , ปี การเขา้ชมสุเหร่า ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดาํ เป็นการเคารพ
สถานที� ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาทาํกิริยาใหส้าํรวม นาํท่านเขา้ชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of ) หรือ

ชื�อในปจัจบุนั พิพธิภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์
ต่อมาถูกเปลี�ยนเป็นสุเหร่า ปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นสิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�ง และ ถอืเป็น C ใน , สิ�ง
มห ัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที�ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที�ดีที� สุดของ
สถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กลางวนั � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นาํท่านเขา้ชม อา่งเก็บนํ$ าใตดิ้นเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ�งเป็นอุโมงคเ์ก็บนํ 1า

ที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในนครอสิตนับูล สามารถเก็บนํ 1า
ไดม้ากถึง EE,... ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ1นต ั1งแต่
คริสตศ์ตวรรษที� I กวา้ง ,. เมตร ยาว CU. เมตร 
ลกึ E เมตร ภายในอุโมงค ์มเีสากรีกตน้สูงใหญ่คํ 1า
เรยีงรายเป็นแถวถงึ ZZI ตน้ และมเีสาตน้ที�เด่นมาก
คือ เสาเมดูซ่า อสิระใหท่้านถ่ายรูปและชมความงาม
ใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บนํ 1าขนาดใหญ่ จากนั1นใหท่้านได ้
แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามคิ จากนั1น
นําท่าน ถ่ายรูปดา้นหน้าพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ�งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง C- ปี ผสมผสานศิลปะแบบ
พระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่นํ 1าหนกัถงึ U.V ตนั เครื�องแกว้เจยีระไน และพรม
ทอผนืที�ใหญ่ที�สุดในโลก นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถ
เลอืกซื1อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่่าจะเป็นเครื�องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึ1นชื�อของตรุกี อย่าง 
แอปรคิอท หรอืจะเป็นถ ั �วพชิตาชโิอ 

คํ �า  � รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
 
วนัที� �  บาหเ์รน - กรุงเทพฯ 

(�.ww น. ออกเดนิทางสู่ บาหเ์รน  โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที�ยวบนิที� GF0b{ (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ช ั �วโมง 45 นาท ี

(w.bw น. ถงึ สนามบนิบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน นาํท่านเปลี�ยนเที�ยวบนิเพื�อเดนิทางต่อ 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกลัฟ์แอร ์เที�ยวบินที� GF150 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ช ั �วโมง 30 นาท ี
20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไขการใชบ้รกิาร 

เที�ยวฟิน บาหเ์รน ตรุก ีท่องแดนออตโตมนั � วนั 6 คนื-GF 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
อตัราค่าขา้งตน้นี$ รวม 

� ตั �วเครื�องบนิช ั1นประหยดัระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 
� ค่าธรรมเนียมภาษนีํ 1ามนัเชื1อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ I คนื พกัหอ้งละ - ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื1อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ 1าหนกักระเป๋าท่านละ C ใบ นํ 1าหนกัไมเ่กนิ -Z ก.ก.  
� ค่ารถรบั – ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 
� ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ C,...,... บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ -..,... บาท ไมค่รอบคลมุผูท้ี�มอีายุเกนิ 85 ปี (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  
� ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% 

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี$ ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมภาษนีํ 1ามนัเชื1อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิปรบัเพิ�มขึ1น 

× ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดนิทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานท ั1งที�เมอืงไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 
เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 
เด็กอายไุม่เกนิ12ปีไม่

เสรมิเตยีง 
ไม่รวมตั �ว
เครื�องบนิ 

พกัเดี�ยว 

วนัที� �( – �~ เม.ย. {g  g{,��(.- g{,��(.- gw,��(.- cw,990.- {,�00.- 

วนัที� 17 – 24 เม.ย. {g  gc,��(.- gc,��(.- g�,��(.- cc,990.- {,�00.- 

วนัที� 24 เม.ย. – (� พ.ค. {g g�,��(.- g�,��(.- g(,��(.- c�,990.- {,�00.- 

วนัที� (� – �w พ.ค. {g  gc,��(.- gc,��(.- g�,��(.- 18,990.- {,�00.- 

วนัที� �w – cc พ.ค. {g  gg,��(.- gg,��(.- gc,��(.- cg,990.- {,�00.- 

วนัที� cc – c� พ.ค. {g  gg,��(.- gg,��(.- gc,��(.- cg,990.- {,�00.- 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าปรบั สาํหรบันํ 1าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนดไว ้2Z กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ UU USD /ทรปิ/ท่าน (เดก็เก็บเท่ากบัผูใ้หญ่) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรร์วม -U USD /ทรปิ/ท่าน (เดก็เก็บเท่ากบัผูใ้หญ่) 
 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1. กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย Z. วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั1น โดยส่งแฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนงัสอืเดนิทางเพื�อ
ยนัการจองที�น ั �ง พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ -.,... บาท 
2. ค่าทวัรส์่วนที�เหลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ั1งหมดก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 2. วนัทาํการ มเิช่นนั1นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpในการ
ยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคนืเงนิท ั1งหมดหรอืบางส่วนตามค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ1นจรงิ 
3. เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ท ั1งหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขและขอ้ตกลงการ
ใหบ้รกิารที�ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี1ท ั1งหมดนี1แลว้ 
 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั1งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิpไมค่นืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงื�อนไขใดๆท ั1งสิ1น 
-.ยกเลกิการเดนิทาง 2. วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์V.% 
Z. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ,-CU วนัเก็บค่าใชจ่้าย E.% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
U. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ C-, วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ั1งหมด C..% ของราคาทวัร ์
5. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิpในการคนืค่ามดัจาํท ั1งหมด 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั1งนี1ใหข้ึ1นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั1น อกีท ั1งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ1นสุดสมบูรณ ์
2. บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิpที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดั
ดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั1งนี1ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้
ส่วนมากเป็นสาํคญั 
3. รายการทวัรนี์1 เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
4. อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั �วเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpในการปรบัเปลี�ยนราคา
ค่าบรกิารในกรณีที�มกีารขึ1นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ1ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ1นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
5. ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี1 หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั1งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิpไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

6. ต ั �วเครื�องบนินี1 ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านั1น ไมส่ามารถเดนิทางก่อนและกลบัหลงัได ้หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ
ทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
7. ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั1นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้
8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั1น ๆ 
9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิpในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ั1งสิ1นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั1น 
10. โปรแกรมทวัรนี์1จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั1นตํ �า 30 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั1น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง CV-CD 
ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ U,... บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง -.--U ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ Z,... บาท และในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง -V--D 
ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ -,... บาท 
11. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั1น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 
และ อื�น ๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํ
ดงักลา่วท ั1งสิ1น 
12. หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั1น ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�ง
อยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั1งหมด 
13. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื1อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ย
ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื1อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี1 
14. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
15. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ1นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 
17. บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิpที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
18. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ั1งสิ1น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว (ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี1ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

CD. กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายใน เช่น (ต ั �วเครื�องบนิ,ต ั �วรถทวัร,์ต ั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั1งก่อนทาํการออกตั �ว เนื�องจากสาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั �ว
ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 
20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ 1าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ั1งสิ1น 
2-. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั1น (หนงัสอื
เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 
23. ระดบัของโรงแรม 4 – 5 ดาว ที�ระบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนั1น บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีบเท่ากบัมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล ระดบั
ของโรงแรมที�ระบนุ ั1นเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเที�ยวประเทศตรุก ี
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


