
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์....TURKEY นครแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  

บินภายใน 2 ขา 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

วันแรก  กรุงเทพ • ตุรกี         (-/-/-)  

19.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 

 

วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์ (บินภายใน) • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเร
เม • นครใต้ดิน •บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการ
แสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง”              (-/กลางวัน/เย็น)  

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี 

 เตรียมตัวเปลี่ยนเครื่องเพ่ือบินภายในประเทศ 

07.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์ (NevşehirKapadokya Airport)โดยเที่ยวบินที่ TK2006 

08.45 น. เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ 

 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่  

 (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี

เป็นพ้ืนที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ท าให้ลาวาที่พ่นออกมาและ

เถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา    จากนั้นกระแสน้ า ลม ฝน 

แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็น

ภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย(คว่ า) ปล่อง กระโจม โดม และอีก 

 



 

 
 

 

สารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายและในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่ง

นี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี  

จากนั้น  ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก

ให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 สร้างโดยชาวคริสต์ที่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และ

สร้างโบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนย์กลางส านักสงฆ์เมื่อราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟ

รสโกบนผนังและเพดานภายในถ้ าท่ีถูกวาดไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือน 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นครใต้ดินไคมัคลึ (Underground 

City of Derinkuyu or Kaymakli) 

เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึก 10 กว่า

ชั้ น  เ พ่ื อ ใช้ เป็ นที่ หลบภั ย ในยาม

สงคราม โดยทั้งจากชาวอาหรับและ

โรมันที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดน

นี้ เ พ่ือหวังผลประโยชน์ทางการค้า 

รวมทั้ งต้ อ งการที่ จ ะหยุ ดยั้ ง การ

เผยแพร่ศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินแห่ง

นี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนี

ฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย มีอุ 



 

 
 

 

ณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไป

ในตัว แวะชม บ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ าของชาวคัปปาโดเกีย (Local cave house) เจ้าของบ้านจะ

ชงชาแอปเปิ้ลร้อนๆรสกลมกล่อมมาให้ดื่มดับกระหาย แถมด้วยรอยยิ้มและน้ ามิตรที่สร้างความประทับใจ

ให้กับอาคันตุกะแดนไกลอย่างผมได้มากโข ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนพ้ืนเมืองอย่าง

แท้จริง ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง” Belly Dance เป็นการเต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา

เมื่อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซี

เร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบันและการเดินทางของชาวยิปซีท าให้

ระบ าหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้อง

ตุรกีในปัจจุบัน 

ที่พัก               พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ า 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี 

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ้ าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน** 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
วันที่สาม ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ •  เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า • ปามุคคาเล่ 

               (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

05.00 น. น าท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศเมืองคัปปาโดเกียยามเช้า โดยการขึ้นบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทั่ว

เมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนั่งบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ 

ค่าบริการท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหน้าทัวร์อีกทีในวันที่จะเดินทาง  

 

 
หลังจากที่ท่านได้นั่งบอลลูนแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Flight Certificate ที่มีชื่อของท่านว่าได้พิชิตบอลลูน

ที่วิวสวยติดอันดับโลก และดื่มด่่าฉลองกับแชมเปญด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากับการมาเยือนเมืองคัปปาโด
เกีย ในยามเช้าบรรยากาศเหมือนกับอยู่ในดินแดนเทพนิยาย  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ (CARPET SHOP) 

หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หา

ซื้อได้ทั่วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่ง

ที่ผลิต แต่ละท้องถิ่นจะมีสินค้าขึ้นชื่อของตนเอง

โดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์  



 

 
 

 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  

ระหว่างทาง  แวะชม สถานีคาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ที่ก่อสร้างเป็นที่

พักเล็กข้างทางที่นักเดินทางสามารถใช้ส าหรับการพักผ่อน ให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง สถานีคาราวาน

ตั้งอยู่ได้จากการคมนาคมทางการค้า การติดต่อสื่อสาร และการเดินทางของผู้คนในเครือข่ายของเส้นทาง

การค้า (trade routes) เป็นที่รู้จักในภาษาไทยด้วยชื่อเรียกว่า "โรงเตี๊ยม" 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) หรือส านักลมวนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดิน ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลด

ดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม 

 

เดินทางสู่ ปามุคคาเล (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก COLOSSAE THERMAL  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

***ในส่วนของโรงแรมจะมีที่แช่น้ าร้อนให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ าไว้ส าหรับลงแช่ด้วยค่ะ*** 

 

วันที่สี่      ปราสาทปุยฝ้าย • หมู่บ้านซีลินส์ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองคุชาดาซ ึ  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1


 

 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม  ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle)  มีลักษณะเป็นระเบียงน้ าพุเกลือร้อน ซึ่งเกิดขึ้น

จากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุด

วิจิตรของสถานที่แห่งนี้เกิดข้ึนจากบ่อน้ าร้อนที่อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึ่งเมื่อน้ าพุร้อน

ระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ไอน้ าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็น

ผนังสีขาวขึ้นนั่นเองด้วยความเชื่อว่า ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษา

บ าบัดการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมันได้เข้ามาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน้ าพุร้อนแห่งนี้ และ

ขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ และปามุคคาเล ก็ได้ถูกใช้เป็นสปาบ าบัดโรค

มานานกว่าพันปี 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านซีลินส์ (SIRINCE VILLAGE)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง หมู่บ้านเล็กๆที่

แสนโรแมนติกตั้งอยู่บนภูเขา ออกไปทางทิศตะวันออกจาก Selcuk, Izmir ไปประมาณ 15 กม. มีประชากร

ประมาณ 600 คน หมู่บ้านนี้มีความผสมผสานระหว่างความเป็นกรีกและเตอร์กิชที่ว่ากันว่า "ลงตัว" ที่สุด

แห่งนึ่งในประเทศตุรกี และสิ่งที่ท าให้หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงอีกประการ คือ "ไวน์" 



 

 
 

 

 

 หมู่บ้านซีลินส์ เริ่มดังมากในปลายปี AD 2012 จากค าท านายวันสิ้นโลกของ ปฏิทินของชาวมายัน เป็นความ

เชื่อ และเหตุการณ์แปรปรวนกลียุค ที่จะเกิดขึ้นประมาณ 21 ธันวาคม AD 2012 และที่นี่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่รอดพ้นจาก

วันสิ้นโลก  

น าท่านชม  โรงงานผลิตเสื้อหนัง (LEATHER 

FACTORY) เสื้อหนังที่มีคุณภาพ

และชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ต

และหนัง มีคุณภาพดี แบบทันสมัย มี

น้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา 

สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรป

หรือสหรั ฐอเมริ การครึ่ งต่ อครึ่ ง 

เพราะตุรกีเป็นผู้ผลิตและส่งออกไป

ขายทั่วโลก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก CHARISMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท่ี KUSADASI มาตรฐานระดับดาวตุรกี 



 

 
 

 

วันที่ห้า เอฟฟิซุส • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่าอากาศยานอิสตันบูล 

•  อิสตันบูล                                        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ได้มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค

โบราณ เมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่อยู่อาศัยของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาลแผนผังเมืองเอฟ

ฟิซุสนั้นได้ชื่อว่าเป็นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการค้า โดยตัวเมืองตั้งอยู่ติดกับทะเลอีเจี้ยน เรือสินค้า

สามารถเทียบท่าได้ใกล้ประตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีขนาบด้วยภูเขาสูงสองด้าน 

คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าให้ข้าศึกบุกโจมตีได้ยากมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

สิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไป

นมัสการให้ได้สักครั้ง 

 



 

 
 

 

 

16.00 น. เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส Adnan Menderes Airport 

18.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก โดยเที่ยวบินที่ TK2329 

19.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ

ตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 

ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย) 

เย็น  เพื่อความสะดวกรับประทานอาหารเย็น SET BOX 

ที่พัก LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท่ีเมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

 

วันที่หก บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย •   พระราชวัง

ทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต                      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น ชม สุเหร่าสีน้ าเงิน “บลูมอสก”์ (Blue 
Mosque) เป็นสุเหร่าที่มีแรงบันดาลใจ
มาจากการสร้างที่ต้องการเอาชนะและ
ต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์
โซเฟียในสมัยนั้น สุเหร่าแห่งนี้ประดับ
ด้วยกระเบื้องอัซนิค บนก าแพงชั้นในที่
มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ 
ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหน้าเข้า
วิหารเซนต์โซเฟียเพื่อประชันความงาม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 
 

 
กันคนละฝั่ง ถ้ามองจากด้านนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 
หรือ 2 หอ แต่มัสยิดแห่งนี้มี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสีอันน่า
วิจิตร มีพ้ืนที่ให้ละหมาดกว้างขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่
พักส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน้ า  

สัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเยือนเมืองอิส
ตันบูล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) 

ชม อุโมงค์เก็บน้ าใต้ดินเยเรบาตัน (Basilica Cistern) เป็นอุโมงค์เก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล 

สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ตั้งแต่ค้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น ใช้เก็บน้ าเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวัง โดยล าเลียงน้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเเล้ว เป็นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่า

เดียวเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซึ่งย่านแห่งนี้แต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกว้าง

ส าหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ 

 



 

 
 

 

เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ 

เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันท่ัวไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column

) เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่

ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้าง

ขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจน

เหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ฮายาโซฟีย  (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและถูกจัดให้อยู่ใน

รายการสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี 

จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520สิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ใน

ระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูก

สร้างข้ึนในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์นี้เป็นศูนย์กลางของ

นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากท่ีจักรวรรดิออตโตมันพิชิต 

 



 

 
 

 

จักรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า เช่นย้ายระฆัง แท่นบูชา 

รูปปั้นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย ชมพระราช วั งทอปกาปึ  ( Topkapi 

Palace) อันเป็นพระราชวังที่ประทับของ

สุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดย 

'จักรพรรดิเมห์เม็ตผู้พิชิต '(MEHMET THE 

CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปึ

เคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของ

สุลต่านชาวตุรกี ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริส

เตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์ก

และนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่านี้ออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็กลายเป็นหอกข้าง

แคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารเลยด้วยซ้ า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็ตัดสินใจยุบระบบ

ขุนนางทหารรับใช้ซึ่งยืนยงมากว่า 350 ปีนี้ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน า

การจัดทัพแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหา

สมบัติอันล้ าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม 

และเครื่องทรงของสุลต่าน 



 

 
 

 

จากนั้น ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต (SPICE MARKET) 

เป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่า

ปีสินค้าที่ขายอันดับหนึ่ง ได้แก่เครื่องเทศ ตาม

ชื่อของตลาดสไปซ์  โดยแทบทุกร้านจะมี

กระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เครื่องเทศกลิ่นต่างๆ เช่นเครื่องเทศส าหรับ

หมักเนื้อ ต้มน้ าซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเน

มอนที่ใช้ผสมกับเครื่องดื่มนอกจากเครื่องเทศ

แล้วยังมีสินค้าประเภทถั่ว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้อบแห้งน้ าผึ้งแท้ น้ ามันหอมระเหย ที่นักท่องเที่ยวนิยม

ซื้อตดิไม้ติดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนมหวานเตอร์กิชต้นต ารับแท้ๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท่ีเมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

 

วันที่เจ็ด ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่  • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • สนามบินอิสตันบูล     

                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านล่องเรือ ช่องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรกีเธรซที่อยู่ในทวีป
ยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย  ช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุด
กว้าง 3,700 เมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝั่งทะเลของช่อง
แคบเป็นเมืองอิสตันบูลที่มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5


 

 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม  พ ร ะ ร า ช วั ง โ ด ล ม า บ า ห์ เ ช่  

(Dolmabahce Palace)ซึ่ ง ส ร้ า ง

เสร็จในสมัยของสุลต่านอับดุลเมจิต

ซึ่งทรงคลั่งไคลความเป็นยุโรปอย่าง

ที่ สุ ด ท ร ง มี พ ร ะป ร ะส ง ค์ จ ะ ใ ห้

พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับแห่ง

ใหม่แทนพระราชวังทอปกาปิการ

สร้างพระราชวังโดลมาบาห์เช เน้น

ความหรูหราอลังการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกา

ใหญ่สไตล์บาร็อกตั้งตระหง่าน ขณะที่ตัวพระราชวังนั้นงดงามด้วยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบันไดยัง

ตกแต่งด้วยแก้วเจียระไน ห้องโถงใหญ่ประดับด้วยโคมระย้าขนาดมหึมาหนักกว่า  4.5 ตัน อลังการงาน

สร้างจริงๆ 

จากนั้น ช้อปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมา

ยาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากจะเก่าแก่ที่สุดแล้ว ยังเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่

และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์มีร้านค้ามากกว่า 4 ,000 ร้าน มีทางเข้ามากกว่า 

21 ทาง แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินค้าชัดเจน สินค้าหลักๆ ที่ขายในนี้คือ เครื่องเงิน พรม สิ่งทอ 

เสื้อผ้า วัตถุโบราณ ทองค า และของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน 

 

วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ 

01.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคา ตุรกี 8 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์ (TK) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

22 พ.ย. 62 29 พ.ย. 62 TK065/TK068 37,900 37,500 36,900 6,000 

05 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 TK065/TK068 37,900 37,500 36,900 6,000 

** คณะเดินทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถ

สะสมไมล์ได้ 
2. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ IST-NAV อิสตันบูล-เนฟเซไฮ 
3. ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
4. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.

ต่อ 1 ใบ 
5. ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
6. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
7. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
8. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
9. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
10. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 



 

 
 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มท่านละไม่เกิน 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพัก 
1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น  



 

 
 

 
กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว 
Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

3. มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุ
ชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของ
ประเทศตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 



 

 
 

 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อ

ประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 


