
 
VC CENTER   

 

 

 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

23.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั�น 4 ประตู 9แถวTสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอาํนวยความสะดวก 

วนัที�สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ดูไบ - อสิตนับูล - ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

03.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุกี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK377/EK119 

*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ*.*.*. 

13.50น. (เวลาทอ้งถิ�น)เดนิทางถงึสนามบนิกรุงอสิตนับูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL 

AIRPORT)หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงก่อนและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ .....นาํท่าน ลอ่งเรอืผ่านช่อง
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แคบบอสฟอรสัซึ�งเป็นอกีหนึ�งกิจกรรมที�ทาํใหเ้สน้ทางนี�มคีวาม

น่าสนใจมาก ดว้ยการลอ่งชมววิไปดว้ยเรอืลาํใหญ่ 2 ช ั�น เปิด

พื�นที�กวา้งบนดาดฟ้าเรอืใหน้กัท่องเที�ยวสามารถเดนิชม

บรรยากาศโดยรอบไดส้บาย บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสันี�คือจดุ

แบ่งอสิตนับูลออกจากเอเชยีและยุโรป และยงัเป็นจดุเชื�อมต่อ

ระหว่างทะเลดาํ (THE BLACK SEA) และทะเลมารม์าร่า (SEA OF MARMARA) เป็นจดุสิ�นสุด

ของขอบเขตเอเชยีและยุโรปที�บรรจบกนั มคีวามกวา้งต่างกนัไป บางจดุกวา้ง 500 เมตร ในขณะที�บาง

จดุกวา้งถงึ 3 กิโลเมตร และมคีวามยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอ้ิ�มววิอิ�มบรรยากาศของสองฝั �งช่อง

แคบและพระราชวงัโดลมาบาเช่ที�ต ั�งอยู่รมินํ �าในอกีมมุหนึ�งซึ�งสวยสงา่น่าชม  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  GOLDEN WAY HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สาม อสิตนับูล-ฮปิโปโดรม-สุเหร่าสนีํ �าเงนิ-พระราชวงัทอปกาปึ-ชานคัคาเล ่

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูป (ดา้นนอก) ฮปิโปโดรม (HIPPODROME)จตัรุสัที�แต่เดมิในยุค

โบราณถอืเป็นจดุศูนยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนเทยีมและใชเ้ป็นลานกวา้ง

สาํหรบัแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปจัจบุนัลานแข่งนี� ไม่ไดถ้กูใชง้านเหมอืนเช่นเดมิ

อกีแลว้ เหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีที�มแีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ “เสาโอเบ

ลสิกแ์ห่งกษตัรยิเ์ธโอโดเชยีส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรง

สี�เหลี�ยมฐานกวา้งแลว้ค่อยเรยีวยาวขึ�นไปเป็นยอดแหลมเสาโบราณตน้ที� 2 เรยีกกนัท ั �วไปว่า “เสางู” 

(BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็นเสาบรอนซท์ี�แกะลวดลายเป็นรูปง ู3 ตวัพนัเกี�ยวกนัไป

มา ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเสาแบบกรกีที�เก่าแก่ที�สุดที�มเีหลอือยู่ในอสิตนับูลทกุวนันี�  เคยถกูประดบัอยู่

ที�วหิารเมอืงเดลฟี ประเทศกรซี และถูกสรา้งขึ�นเมื�อ 479 ปีก่อนครสิตก์าลในคร ั�งที�รบชนะเปอรเ์ซยี เสา

ที� 3 มชีื�อว่า “เสาคอนสแตนตนิ” (Column of Constantine) สรา้งขึ�นในปี พ.ศ. 1483 เมื�อคร ั�งเริ�ม

สรา้งนั�นเป็นเสาบรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรูหลอมหลอกเอาบรอนซไ์ปจนหมด ปจัจบุนั

นกัท่องเที�ยวที�เขา้ไปชมจงึมโีอกาสไดเ้หน็เสาคอนสแตนตนิหลงเหลอืเป็นเพยีงแค่เสาปูนเท่านั�น  

นาํท่าน ถ่ายรูป (ดา้นนอก) สุเหร่าสนีํ �าเงนิ (BLUE MOSQUE)ปจัจบุนัถอืเป็นอกีหนึ�งสญัลกัษณข์องอสิ

ตนับูล เป็นมสัยดิที�ถกูสรา้งขึ�นอย่างยิ�งใหญ่ เริ�มสรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ. 2159 

ภายนอกจะมองเหน็โดมสฟ้ีาต ั�งอยู่โดดเด่นอนัเป็นที�มาของชื�อ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายในกจ็ะ

ประดบัตกแต่งดว้ยกระเบื�องอซินิคตามผนงัและกาํแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่า

กระเบื�องท ั�งหมดนี� เป็นสฟ้ีา และสฟ้ีาท ั�งขา้งนอกขา้งในของมสัยดิแห่งนี�ยงัเขา้กนัดกีบับรรยากาศของ

ชายฝั �งทะเลที�อยู่ทางเบื�องหลงัจากสุเหร่าสนีํ �าเงนิ 
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่าน ถ่ายรูป (ดา้นนอก) พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPISARAYI)พระราชวงัเก่าแก่และเป็นสถานที�

ชื�อดงัของอสิตนับูลอกีแห่งหนึ�งที�นกัท่องเที�ยวจะตอ้งแวะชม และรบัรองว่าจะไม่ผดิหวงัในความ

สวยงาม ล ํ �าค่า และอลงัการมาก พระราชวงัทอปกาปึมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นที�

ประทบัขององคสุ์ลต่านมายาวนานหลายองค ์ถูกสรา้งขึ�นต ั�งแต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคาํบญัชาของ “สุลต่าน

เมหเ์มตที� 2” แห่งอาณาจกัรออตโตมนั หรอืสมญานามที�ท่านไดร้บัคือ “สุลต่านเมหเ์มตผูพ้ชิติ” ปจัจบุนั

ไดถู้กเปลี�ยนเป็นพื�นที�จดัแสดงขา้วของเครื�องใชโ้บราณของราชสาํนกัตรุกีที�น่าชม

มาก จะแบ่งพื�นที�ออกเป็น 3 ส่วน คือจะมพีื�นที�ของพระราชวงัช ั�นนอก 

พระราชวงัช ั�นใน และมพีื�นที�ที�เคยใชเ้ป็นฮาเรม็ของสุลต่าน เมื�อย่างกา้วเขา้สู่

พระราชวงัจากช ั�นนอกและช ั�นในจะไดเ้หน็การตกแต่งพระราชวงัที�วจิติรอลงัการ

อย่างมาก จดุที�น่าสนใจมากคือ ทอ้งพระคลงัที�ใชเ้ป็นที�เก็บทรพัยส์มบตัมิค่ีา

ท ั�งหลาย โดยเฉพาะ กรชิแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ที�งดงามต ั�งแต่ส่วน

ของปลอกสวมที�ประดบัดว้ยอญัมณี ไข่มกุและทองคาํ ส่วนบนดา้มกรชินั�นประดบัดว้ยมรกตงดงาม 

นอกเหนือจากความสวยงามของอญัมณีและเครื�องประดบัท ั�งหลาย นกัท่องเที�ยวจะไดช้มเครื�องโลหะ

โบราณ เครื�องปั�นดนิเผาและเครื�องกระเบื�องอกีมากมาย  

นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล ่(CANAKKALE)ซึ�งต ั�งอยู่รมิทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน ในอดตี

ชานคัคาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้และการเดนิเรอื เพราะเป็นอกีจดุที�เชื�อมต่อเอเชยีกบัยุโรปเขา้

ดว้ยกนั 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  TROIA TUSAN HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี�  ชานคัคาเล-่มา้ไมเ้มอืงทรอย-อซัเคลปิออน-อซิเมยีร ์

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเก่าแก่ในตาํนานแห่งนี�หลงัจากที�

กลายเป็นอดตีมาหลายศตวรรษ ก็ไดถู้กคน้พบ พ.ศ. 2413 

“ไฮนร์ชิ ชลมีานน”์ (Heinrich Schliemann) นกัโบราณคดชีาว

เยอรมนัไดเ้ป็นผูบ้กุเบกิขดุพบซากเมอืงโบราณขึ�นซึ�งก็คือเมอืง

ทรอยนี�เอง เป็นซากเมอืงโบราณที�มพีื�นที�ตดิกบัทะเลอเิจยีน

ตอนบน และอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตรุกี ใกลก้นัมช่ีองแคบ “ดารด์าแนลล”์ (Dardanelles) 

และ “คาบสมทุรกลัลโิปล”ี (Gallipoli) จากนั�นไฮนร์ชิก็ใชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขดุคน้เพิ�มเตมิและ

ศึกษาความเป็นมาของซากเมอืงแห่งนี�  จนพบว่าทรอยนั�นแบ่งออกเป็น 9 ยุค นบัต ั�งแต่เมื�อ 3,000 ปี

ก่อนครสิตก์าล ไลม่าจนถงึ พ.ศ. 943 และท ั�งหมดนี� ไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจใหโ้ฮเมอรส์รา้งสรรค์
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ผลงานการเขยีนที�โด่งดงักอ้งโลกอย่างมหากาพยอ์เิลยีดและโอดสิซยีช์ม (ดา้นนอก) มา้ไมเ้มอืงทรอย

ฉบบัที�ใชถ้่ายภาพยนตรฮ์อลลวูีด (WOODEN HORSE OF TROY)หนึ�งในกลยุทธท์างการทหารที�

ชาญฉลาด และเป็นเหตใุหเ้มอืงทรอยพ่ายแพแ้ก่กรกี จงึกลายเป็นเรื�องราวที�โจทยจ์นัทแ์ละโด่งดงัไปท ั �ว

โลก และกลายเป็นหนึ�งในสญัลกัษณข์องเมอืงทรอยตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเขา้ชมอซัเคลปิออน (ASKLEPION)ที�ในอดตีนั�นเคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท์ี�ยิ�งใหญ่ ตวั

วหิารนั�นไดถู้กสรา้งขึ�นต ั�งแต่เมื�อ 400 ปีก่อนครสิตกาล เพื�อถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการ

รกัษาเมอืงนี�  ยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการแพทยท์ี�ใหญ่ที�สุดในขณะนั�น และยงัเป็นโรงเรยีนสอน

เกี�ยวกบัจติวทิยาแห่งแรกของโลก ปจัจบุนัเราจะยงัไดเ้หน็ร่องรอยความยิ�งใหญ่ในอดตีได ้ 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอชิเมยีร(์IZMIR) เพื�อเขา้สู่ที�พกั 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ที�พกั   BLANCA HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หา้  เมอืงโบราณเอฟิซุส-รา้นเสื�อหนงั-ปามคุคาเล ่

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ที�ไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงโบราณและ

เป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัรโรมนั เมอืงเอฟิซุสถอืกาํเนิดขึ�นต ั�งแต่ยุค

ก่อนครสิตก์าลเสยีอกี และกด็าํเนินมาพรอ้มกบัยุครุ่งเรอืงของชนชาตกิรกี ตรงกบั

ยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดอิอกุสตสุ ซี

ซาร”์ (AUGUSTUS CAESAR) เป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้การเงนิของเอเซยีต ั�งแต่หลงัจาก พ.ศ. 900 

เป็นตน้มา ปจัจบุนันี�แมจ้ะผ่านมานานกว่า 2,000 ปีแลว้แต่เอฟิ

ซุสก็ยงัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงโบราณที�มกีารบาํรุงรกัษาได ้

ดทีี�สุดเมอืงหนึ�งของโลก สิ�งที�มใีหเ้ราไดช้มกนัจงึเป็นความยิ�งใหญ่ของซากเมอืงโบราณ โรงละครเก่าแก่

ที�จผูุช้มไดม้ากถงึ 25,000 คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั�น แมจ้ะเริ�มกร่อนไปบา้งแต่

เท่าที�เหลอืก็ยงัดูแขง็แกร่ง และในโอกาสพเิศษต่างๆ ก็อาจมกีารจดัแสดงแสงสเีสยีงบา้งในโรงละคร

แห่งนี�  บรเิวณอื�นๆ ยงัมโีรงอาบนํ�าโบราณแบบตุรกีแท ้แท่นบูชาเทพเจา้ ม ีหอ้งสมดุเซลซุสที�สรา้งโดย

กงสุล “ทเิบเรยีส จูเลยีสอควลิา” (JULIUS AQUILA) เพื�ออทุศิแด่นายกเทศมนตรซีึ�งเป็นพ่อของท่าน

กงสุล และยงัไดบ้รรจศุพของผูเ้ป็นพ่อไวใ้ตห้อ้งสมดุแห่งนี�  แต่มาถูกทาํลายท ั�งตวัอาคารและหนงัสอื

จากขา้ศึกศตัรู มกีารประสบภยัจากแผ่นดนิไหวบา้ง เสยีหายไปมากแต่ก็ยงัยดืหยดัเคียงคู่กาลเวลามา

ไดไ้ม่ห่างกนันกัม ีวหิารแห่งจกัรพรรดเิฮเดรยีน (TEMPLE OF HADRIAN)ที�สรา้งขึ�นเพื�อถวายแด่

จกัรพรรดเิฮเดรยีน ซึ�งพระองคค์ืออกีหนึ�งจกัรพรรดผูิย้ิ�งใหญ่ของโรมนั วหิารแห่งนี� เมื�อเทยีบกบัอายุ
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แลว้ตอ้งบอกว่ายงัอยู่ในสภาพที�สมบูรณม์าก และยงัถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครนิ

เธียนท ั�ง 4 ตน้ที�อยู่ทางดา้นหนา้วหิาร โครงประตูหนา้มจี ั �วหนิโคง้แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง   

นาํท่านชอ้ปปิ� ง ณ ศูนยผ์ลติเสื�อหนงัคุณภาพสูงประเทศตรุกีถอืเป็นประเทศหนึ�งที�ขึ�นชื�อในดา้นเครื�อง

หนงั และมกีารผลติ ผลติภณัฑจ์ากหนงัคุณภาพสูงออกมาไดอ้ย่างด ีใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซื�อสนิคน้

เครื�องหนั �งกนัไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นเสื�อ กระเป๋า เสื�อโคช้ และอกีมากมาย  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามคุคาเล (PAMUKKALE)ในอดตีปามคุคาเลเ่คยเป็นที�ต ั�งของนครเฮยีราโปลสิ 

(HIERAPOLIS)และที�ต ั�งของลานหนิปูนขนาดมหมึา ชมปราสาทปยุฝ้ายสิ�ง

มหศัจรรยท์างธรรมชาตเิกิดขึ�นจากธารนํ �าใตด้นิซึ�งมสี่วนประกอบของแคลซยีม

ออกไซดแ์ละมอีณุภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสไดไ้หลลงมาจากภูเขา “คาลดา

กิ” แลว้แร่ธาตเุกิดการตกตะกอนทาํปฏกิิรยิาจบัตวักนัเป็นกอ้นแขง็ลดหล ั �นเป็น

ช ั�นเป็นแอ่งเป็นลานต่างกนัไป แต่กลบักลายเป็นเหมอืนประตมิากรรมจากฝีมอื

ธรรมชาต ิสวยงามแปลกตาจนในที�สุดปามคุคาเลก็ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโกเมื�อในปี พ.ศ. 2531 คาํว่า “ปามคุคาเล ่ในภาษาตรุกีน ั�นหมายถงึ 

“ปราสาทปยุฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมมุของกอ้นแคลเซยีมกม็รูีปร่างคลา้ยกอ้นเมฆหรอืกอ้นหมิะ

ตามแต่จะจนิตนาการ ส่วนบางจดุก็จะเป็นแอ่งรองรบันํ �าแร่อณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสที�ชาว

ตรุกีนิยมนาํไปอาบและดื�มกิน เพราะเชื�อว่าเป็นนํ �าแร่ธรรมชาตทิี�มสีรรพคุณในการรกัษาโรคความดนั

โลหติสูง โรคหวัใจ โรคทางเดนิปสัสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อกัเสบ  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที�พกั   TRIPOLIS HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หก  ปามคุคาเล-่คอนย่า-คาราวานสไลน-์คปัปาโดเกีย-ชมระบาํหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (KONYA)เมอืงที�ยิ�งใหญ่ไม่แพเ้มอืงใดเพราะมตีาํแหน่งเป็นถงึอดตีเมอืง

หลวงของอาณาจกัรอนาโตเลยีในอดตี เมอืงคอนยาเจรญิรุ่งเรอืงมากในสมยั สุลต่านอาเลดนิ เคยโ์ค

บาทความรุ่งเรอืงนี�ทาํใหเ้กิดการก่อสรา้งอาคารและวหิารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สิ�งก่อสรา้งเหลา่นี�

ก็โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมของเปอรเ์ซยีและไบแซนเทยีมตามที�ไดร้บัอทิธิพลเขา้มาในเวลานั�นชมท่าน

ถ่ายรูปดา้นนอกคาราวานสไลน ์(CARAVANSERAI)ซึ�งเป็นจดุพกัแรมของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั 

หรอืเรยีกงา่ยๆ ว่าเป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดนิทางในยุคนั�น หากมองจากมมุสูงจะเหน็เป็นเหมอืนร ั�ว

กาํแพงลอ้มเป็นกรอบสี�เหลี�ยมอยู่กลางทุ่งกวา้ง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื�นที�โลง่หรอือาจจะมบี่อนํ �า

ธรรมชาต ิและมสี่วนที�เป็นหลงัคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได ้นกัเดนิทางที�มาพรอ้มกอง

คาราวานมา้และอูฐมกัแวะพกัแรมในช่วงคํ �า จนรุ่งเชา้ก็จะออกเดนิทางต่อ 
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมอืงมรดกโลกจากการการนัตโีดยยูเนสโก และ

ยงัเป็นเมอืงที�อดุมไปดว้ยความสวยงามของภูมปิระเทศ เพราะต ั�งอยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ดว้ย

รูปลกัษณข์องคปัปาโดเกียที�ดูแปลกไม่เหมอืนใคร ทาํใหม้คีาํถามเกดิขึ�นเสมอว่า เหตใุดคปัปาโดเกียจงึ

มลีกัษณะเช่นนี�  เพราะแมแ้ต่ผูท้ี�คน้พบคบัปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาล ีคานาโซส” 

ก็ยงัสงสยัในรูปทรงประหลาดของดนิแดนแห่งนี�พื�นที�ที�เป็นคปัปาโดเกยีอย่างที�

เหน็ทกุวนันี� เมื�อกว่า 3 ลา้นปีก่อนหลงัจากเกดิการระเบดิของภูเขาไฟอย่างรุนแรง 

ก็ไดผ้ลกัดนัลาวาออกมาเป็นจาํนวนมาก และทบัถมท ั�งเถา้ถ่านหนาบางคละกนัไป

จนเกิดเป็นแผ่นดนิใหม่ขึ�น จากนั�นก็ถกูแดด ฝน ลม หมิะกดัเซาะทลีะเลก็ละ

นอ้ย ระยะเวลา 3 ลา้นปีธรรมชาตจิงึสรา้งสรรคค์วามแปลกใหแ้ก่โลกแบบคาดไม่

ถงึ คปัปาโดเกียจงึกลายเป็นเหมอืนดนิแดนพศิวงที�เตม็ไปดว้ยแท่งหนิเป็นรูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวย

ควํ �าบา้ง บางชิ�นเป็นเหมอืนปลอ่งหรอืโดมสูงที�คนสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้และมอียู่มากมายเหมอืน

เป็นเมอืงในเทพนิยาย จนชาวพื�นเมอืงพากนัเรยีกคปัปาโดเกียในอกีชื�อหนึ�งว่า ปลอ่งไฟนางฟ้า(FAIRY 

CHIMNEY) 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านชมระบาํหนา้ทอ้งกิจกรรมที�ควรไดส้มัผสัและอย่าพลาดใหต้วัเองตอ้งเสยีดายในภายหลงั เพราะ

นี�คือกิจกรรมพเิศษที�บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์สาํคญัของชาวตุรกีมาต ั�งแต่อดีต และนกัท่องเที�ยวก็มกัรอ

คอยที�จะไดช้ม โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบาํหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ที�ชวนตื�นตา

ตื�นใจและรูส้กึสนุกคึกคกัไปกบัผูแ้สดงดว้ย นกัแสดงเหล่านี�ถอืว่าเป็นยอดฝีมอื หากโชคดีกว่านั�นคุณ

จะไม่ไดเ้ป็นแค่ผูช้มแต่อาจถูกเชญิใหข้ึ�นบนเวทไีปร่วมสนุกกบันกัแสดงเหล่านี�ดว้ยก็ได ้ฉะนั�นนอกจาก

จะสนุกแลว้ก็ยงัจะไดป้ระสบการณด์ีๆ  และความประทบัใจกลบับา้นอกีดว้ย 

ที�พกั  MUSTAFA HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�เจด็  คปัปาโดเกีย-นครใตด้นิคารต์คั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-โรงงานพรม-องัคาร่า 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สาํหรบัท่านที�สนใจนั �งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ็บบี� โดยมเีจา้หนา้ที�

บรษิทับอลลูนรอรบัท่าน เพื�อนาํท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที�ไม่ควรพลาด 

กบัการนั �งบอลลูนชมววิสวยๆ ของเมอืงคปัปาโดเกียจากดา้นบนพรอ้มรบั

ประกาศนียบตัรที�มอบใหก้บัทกุท่าน 

(ทวัรน์ ั �งบอลลูนนี� เป็นทวัรพ์เิศษ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าขึ�นบอลลูน

ประมาณท่านละ 250ดอลลา่รส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์ 
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นาํท่านเขา้ชมถํ �าใตด้นิคารต์ดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจากการขดุเจาะพื�นดนิ

สมยัก่อนตอนเกดิสงคราม 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที�คร ั�งหนึ�งเคยเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั�นที�นี�จะมี

สิ�งก่อสรา้งที�เกี�ยวขอ้งกบัศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอื�นๆ 

อย่างเช่น โบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราที�ถอืไดว้่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ที�สรา้งขึ�น

ในยุคแรกๆ ที�มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนงัและเพดาน

โบสถ ์แต่เพราะเสลาที�ยาวนานทาํใหส้ีของภาพจืดจางลงไปมาก

แลว้ และ “โบสถแ์อปเปิล” ที�อยู่ใกลก้นั หากอยากเหน็ภาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนที�สสีนัจดัจา้นมากกว่า

ในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราก็ใหม้าที�นี�  ซึ�งส่วนมากเป็นภาพที�แสดงถงึพระประวตัิของพระเยซู และที�ไดช้ื�อ

เรยีกว่าโบสถแ์อปเปิลก็เพราะดา้นหนา้ของโบสถม์ตีน้แอปเปิลอยู่นั �นเอง รวมท ั�งที� “โบสถม์งักร” หรือที�

ชาวพื�นเมอืงเรยีกว่า “YilaniKilise” ก็จะมคีวามน่าสนใจอยู่ที�ภาพวาดการต่อสูข้องนกัรบในยุคนั�น 

นาํท่านชมโรงงานทอพรมผลติภณัฑข์ึ�นชื�อของประเทศตรุกี ที�มลีวดลายที�สวยและประณีต ใหท่้านได ้

อสิระเลอืกซื�อสิ�นคา้และของที�ระลกึไดต้ามอธัยาศยั  

 นาํท่านเดนิทางสู่โรงงานเครื�องประดบั(JEWELLY FACTORY)เพื�อใหท่้านไดช้มการสาธิตกรรมวธิีการ

ผลติสนิคา้พื�นเมอืงที�มคุีณภาพและชื�อเสยีงโด่งอสิระใหท่้านเลอืกซื�อไดต้ามอธัยาศยั 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัคาร่า (ANKARA)เมอืงหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอนัดบั 

2 รองจากอสิตนับูล เป็นศูนยก์ลางของท ั�งคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอกีดว้ย 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั   SERGAH HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�แปด องัคาร่า-อสิตนับูล-สไปซม์ารเ์ก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย อสิระชอ้ปปิ� งที� สไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) ซึ�งเป็นย่านชอ้ปปิ� งที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก

ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์และก็ก่อต ั�งมานานตั�งแต่ พ.ศ. 2203 สนิคา้ที�มจีาํหน่ายในตลาดแห่งนี�ก็ตรงตาม

ชื�อนั �นคือกลุ่มเครื�องเทศที�แทบทุกรา้นจะมกีระบะไมว้างเรียงกนัเป็นแถวแลว้บรรจุผงเครื�องเทศไวจ้น

เตม็ เครื�องเทศแต่ละชนิดก็มสีสีนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จงึมกัเป็นคนพื�นที�ที�จะมาซื�อนาํไปปรุงอาหาร 

และยงัมสีนิคา้กลุม่ธญัพชืท ั�งหลาย โดยเฉพาะตระกูลถ ั �วของตุรกีจะเป็นที�ขึ�นชื�อมากในตลาดเครื�องเทศ

ยงัมผีลไมท้ ั�งสดและแหง้ นํ �าผึ�งแท ้นํ �ามนัหอมระเหย สมนุไพร ชาทอ้งถิ�นช ั�นดี และที�น่าลองชิมสาํหรบั
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นกัท่องเที�ยวก็คือขนมพื�นเมอืงของตุรกีแท ้ๆ  ตรงตามตน้ตาํรบัก็หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งนี�  และยงัมี

ราคาถูกอกีดว้ย 

คํ �า  *.*.*. อสิระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั *.*.*. 

ที�พกั  GOLDEN WAYหรอืเทยีบเท่า 

วนัที�เกา้  อสิตนับูล-แกรนดบ์าซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท่้านชอ้ปปิ� งสนิคา้ที�แกรนดบ์ารซ์า่ ตามอธยัาศยั…นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล 

15.35น. (เวลาทอ้งถิ�น)ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK120/EK374 

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ *.*.*.  

วนัที�สบิ  ประเทศไทย 

07.35 น. (เวลาทอ้งถิ�น)เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าใชจ้า่ย 
 

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

16-25 ต.ค. //23 ต.ค.-1 พ.ย. 

30 ต.ค.-8 พ.ย. //6-15 พ.ย.  

13-22 พ.ย. //20-29 พ.ย.  

27 พ.ย.-6 ธ.ค. // 4-13 ธ.ค. 

11-20 ธ.ค. //18-27 ธ.ค.  

29,900.- 

 

 
9,500.- 

27 ธ.ค.-5 ม.ค. // 28 ธ.ค.-6 ม.ค.  

29 ธ.ค.-7 ม.ค. 
39,900.- 

ปี 2021 

29 ม.ค.-7 ก.พ. //5-14 ก.พ.  

12-21 ก.พ. //19-28 ก.พ.  

26 ก.พ.-7 มี.ค. //5-14 มี.ค. 

12-21 มี.ค. //19-28 มี.ค.  

26 มี.ค.-4 เม.ย. 

29,900.- 
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9-18 เม.ย. 39,900.-  

9,500.- 16-25 เม.ย.// 23 เม.ย.-2 พ.ค. 

30 เม.ย.-9 พ.ค. //7-16 พ.ค. 

14-23 พ.ค. //21-30 พ.ค. 

28 พ.ค.-6 มิ.ย. 

29,900.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ�นราคาของภาษนีํ �ามนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ***  

หมายเหตบุรษิทัฯขอสงวนลขิสทิธิ�ในการยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

*.*.*. อตัรานี� รวม*.*.*. 

1. ค่าต ั �วเครื�องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกั

หรอืศึกษาอยู่เท่านั�น  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ �ากว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ �ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 

เนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซี่าไม่ตํ �ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั�นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั�งแต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านั�น 
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8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าทปิ 

อตัรานี� ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ �าหนกั 

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
**กรุณาอา่นเงื�อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 
เงื�อนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ที�จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15วนักอ่นการเดนิทาง 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เช่น กรณีที�เมอืงน ั�นมกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดก้อ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารเต็มจํานวน 
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

นํ�าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีที�ลกูคา้
ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั�ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งสิ�น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั…. 
- หลงัจากที�มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทั �งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 
- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ั �งหมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
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และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อทา่นไดช้าํระ
เงนิมัดจําหรอืทั �งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครั�ง  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั�งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งสิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นที�มเีด็กทารกอายตุํ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกัน) 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์�นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั�วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นั�นได ้
 ใน 1 วนั คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 
 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อีํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ 
ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ
เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�การขอ
สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครั�งนี�” 

 


