
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ดินแดนสองทวีป 



 

 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บาห์เรน  

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ 

U สายการบินกัลฟ์แอร์ เจา้หน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.50 น. ออกเดินทางสู่ บาห์เรน  โดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาท ี

 

วันที่ 2  บาห์เรน - อิสตันบูล – เมืองเบอร์ซา – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหมบูร์ซา - อิสเมียร์  

00.30 น. ถึง สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าไทย 4 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านพักผ่อนภายในสนามบิน เพ่ือรอต่อไฟลท์เดินทางไปยังกรุงอิส

ตันบูล  

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF045 (บริการอาหารและ

เครื่องดืม่บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาท ี

05.45 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ บูร์ซา (Bursa) ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ มีประชาการอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน มีความสาคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 

4 ของประเทศและเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพ่ือส่งออกไปตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือนา

ไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ต้ังแต่ปี ค.ศ.1326-1362 และ 

จากนั้นได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เอเดอเน ที่อยู่ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  น าท่านชม สุเหร่าสีเขียว (Green Bursa Mosque) ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีต

ของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามขอ  งตัวเมอืงที่ในอดีตกษัตริย์

ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้เป็นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่

สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ท่ีเขียวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว (Green Bursa) สุสาน 



 

 
 

 

 สีเขียว (Green Tomb) สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีก

แห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการ

ตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่า

แห่งนี้ยังมีที่บรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่

ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี น าท่านเดินทางสู่ ตลาดผ้าไหมบูร์ซา (Bursa Silk Market) ตลาดผ้าไหม

เมืองบูร์ซาที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่ง

นี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพ้ืนเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อัน

เนื่องมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยังมี

เสื้อผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ท าให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงาม

ที่สุด ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนที่แห่งนี้ด้วย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ (Izmir) ใช้เวลาประมาณ 3.5 ช.ม. 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พัก    โรงแรม BLANCA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ 3   เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองโบราณเอเฟซุส 

(City of Ephesus) ระยะทาง 225 กิโลเมตร  ที่

ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานคร

แห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่

สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน 

ชม ห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) 

หอ้งสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประต ู



 

 
 

 

 ทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียว

ฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์นี้เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาว

ออสเตรียได้น ากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้

ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดง

ตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสี

เสียงบ้างเป็นครั้งคราว ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ า

ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ น าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่

สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาว

เยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนั้น น า

ท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นน่า (Leather Factory)  ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดเป็น

ประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก อีกท้ังยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์

ดังในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านออกเดินทางสู่ ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 224 กิโลเมตร เมืองที่มีน้ าพุเกลือแร่ร้อนไหล

ทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่ง

สถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา  

ค่่า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ที่พัก    โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ 4  ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – คอนย่า - จุดพักคาราวาน - คัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม –  

          โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ – ระบ่าหน้าท้อง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) เมืองแห่งน้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้าง

ใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ า เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ 



 

 
 

 

หรือปุยฝ้าย น้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็ง

เป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง

มหัศจรรย์ น้ าแร่นี้มี อุณหภูมิประมาณ 33-35 

องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือ

น ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค

ทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว

โรมันเชื่อว่าน้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จากนั้น

น าท่านเข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยก่อนนั้นเชื่อกันว่าเป็นนคร

ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยชื่อว่าเฮียรา (Hiera) ที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลว่านคร (City) ซึ่งก่อตั้ง

โดยกษัตริย์ยูเมเนสที่สองแห่งแพอร์กามุม นอกจากนี้ท่านยังชมสถานทีส่ าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ 

(Pamukkale Museum) โรงอาบน้ าโรมัน (The Baths) ซากโบสถ์สมัยไบแซนไทน์ ฐานวิหารอะพอลโล 

(Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เป็นต้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านออกเดินทางสู่ คอนย่า (Konya) ระยะทาง 401 กิโลเมตร ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศนูย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม

ทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ระหว่างทาง น าท่านชม 

ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทาง

สายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 

245 กิโลเมตร คัปปาโดเกีย เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ชื่อเมืองมาจากรากศัพย์ภาษาเปอร์เซีย ว่า 

คัตปาตุกา มีความหมายว่าดินแดนที่มีม้าแสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นทั้งทะเลด าและทะเลเมดิเตอร์เร

เนียนได้ทั้งสอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา 

กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

เออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแส น้ า ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อน

กินแผ่นดินภูเขาไฟนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเ่ตม็ไปด้วยหินรูปแท่ง 

กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพ้ืนที่เรียกขานกันว่า  



 

 
 

 

“ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้ืนที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี  จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก 

(Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธี

การผลิตสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

ค่่า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม ระบ่าหน้าท้อง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดงระบ าหน้าท้องในชื่อ 

Cappadocia Turkish การแสดงระบ าที่ที่สืบทอดกันมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดของโลกเลยก้ว่าได้ แรกเริ่ม

การระบ าหน้าท้องนั้นเกิดขึ้นในอียิปต์โบราณและแพร่กระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียิปต์โบราณผู้หญิงมัก

เต้นร าเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตที่มีแต่ความสุข  

ที่พัก    โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ 5  นครใต้ดินไคมักลี – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ่– อังคารา  

*** ท่านทีส่นใจนั่งบอลลูนสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ไกด์ อัตราค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional 

Tour) *** 

บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** ส าหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ 

จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัป

ปาโดเกีย ในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยู่บนบอลลูน

ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับ

ฤดูกาลและช่วงเวลา 

ข้อควรทราบ : 

- กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมเสริมการข้ึนบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท 

ดังนั้นกิจกรรมขึ้นอยการรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเอง 

- ท่านที่เมารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตั้งแต่ก่อน

วันเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรม 



 

 
 

- กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ นครใต้ดิน
ไคมัคลี หรือ นครชาดัค 
(Underground City of 
Derinkuyu or Kaymakli)
ระยะทาง 35 กิโลเมตร เกิดจากการ
ขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น 
เพ่ือใช้เป็นที่หลบภัยจาก เพ่ือใช้เป็น
ที่หลบภัยจากชาวโรมัน ทีต่้องการ
ท าลายล้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ 
นครไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกท่ีสุดลึกถึง 
85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร หอ้งครัว 
ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมีือมนุษย์ไปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไว้เป็นที่
อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท า
หน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย จากนั้นอิสระใหท่้านได้
ถ่ายภาพบ้านพ้ืนเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน
อาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย 
ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ต้ังถิ่นฐานของ
ผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการ
เป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะ
เป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็น
ได้จากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่ตั้งอยู่ ในบริเวณนี้ เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิกล้ า

ค่าแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลกน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Open Air Museum of  



 

 
 

 
Goreme) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 
เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถ้ าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริสต์ น าท่านชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (St. Barbar Church) โบสถ์มังกร (Snake Church) และ 
โบสถ์แอปเปิ้ล (Apple Church)  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงอังการา (Ankara) ระยะทาง 296 กิโลเมตร 
กรุงอังคาราถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul) กรุงอังการาเป็นศูนย์กลาง
การปกครองของผู้น าประเทศคนแรกคือท่านประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s 
headquarters ต้ังแต่ป ีค.ศ. 1920 และได้ก่อตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐตุรกีนับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศ
ในปี ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูลหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ต้ังแต่
นั้นเป็นต้นมากรุงอังการาก็กลายเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ การศึกษา และอุตสาหกรรมที่ส าคัญของตุรกี 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก    โรงแรม KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ 6  กรุงอังคารา - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังทอ็ปกาปิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ อิสตันบูล (Istanbul) ระยะทาง 448 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

หลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิสตันบูล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace 

ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus Cruise) ซึ่ งเป็นช่องแคบที่ เชื่อม

ทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า 

(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ 32 

กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 

กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบ 



 

 
 

 

 ของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเปน็จุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่ง

ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็  นพระ

ราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น น า

ท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์

ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ าค่าอาทิ 

เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของ

สุลต่าน ฯลฯ   

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

  

วันที่ 7   ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้่าเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้่าใต้ดินเยเรบาตัน – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – 

ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด 

(Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียก

โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) 

ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน้ าเงิน เดิมเป็นลานแข่ง

รถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ 

น าท่ านเข้ าชม สุ เหร่ าสีน้่ า เงิน   (Blue 

Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่

มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนี้ได้มาจาก

กระเบื้องเคลือบสีน้ าเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน   และถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนที่  ซ่ึงเคยเป็นวังของ

จักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี การเข้าชมสุเหร่า ผู้

เข้าชมจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และ

กรุณาท ากิริยาให้ส ารวม น าท่านเข้าชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อใน 



 

 
 

 

 ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธ

ดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือ

เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่

ดีทีสุ่ดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าชม อ่างเก็บน้่าใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray 

or The Underground Cistern) ซึ่ ง เป็น อุ โมงค์ เก็บน้ าที่ มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 

ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร 

ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ า

เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดู

ซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ า

ขนาดใหญ ่จากนั้นให้ทา่นได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงาน

เซรามิค จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 

12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ าหนัก

ถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอันสมควร  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล 

 

วันที่ 8  อิสตันบูล – บาห์เรน – มัสยิดเอลฟาเตห์ – ป้อมปราการบาห์เรน – ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง

มานามา 

00.35 น. ออกเดินทางสู่ บาห์เรน  โดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF046 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาท ี

10.40 น. ถึง สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าไทย 4 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเขา้ชม มัสยิดเอลฟาเตห์ (Al Fateh Grand Mosque)  



 

 
 

 

หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่

ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตั้ง

ชื่อตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed 

Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูก

สร้างขึ้นในปี 1987 และ  เป็นมัสยิด

ที่ ถู ก ตกแต่ ง ด้ ว ย วั ส ดุ ชั้ น เ ลิ ศ ที่

รวบรวมมาจากทั่ว โลก อาทิ เช่น 

ลูกแก้วตกแต่งบนพ้ืนจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ท าจากอินเดีย ซึ่ง

นอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้

เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย *** หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกล่าวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมี

ประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชม และทางคณะทัวร์

จะให้ท่านได้ฟังบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยิดเท่านั้น  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นเราจะน า  ท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-

Bahrain) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้าง

ขึน้มาตั้งแต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสตศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเป็นทั้งท่ีพ านักของกษัตริย์ ป้อมปราการส าหรับ

ป้องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็นสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนัดพบเพ่ือเข้าถึงพระเจ้า และที่ป้อม

ปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ามหัศจรรย์ใจของภูมิปัญญาในการก่อสร้างป้อมปราการขึ้นมาจากหินจน

มีความแข็งแกร่งมานานนับพันปีที่แม้แต่นักโบราณคดีก็ยังหาค าตอบที่แน่ชัดไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน

สถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.2000 จากนั้น

น าท่านเดินทางเข้าชม ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษา

เจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรนเพ่ือเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญและแหล่งจับจ่ายของ

ท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1986 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้มี

รปูร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากข้ึน จากนั้นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของ

ชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมืองมานามา (Manama Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความส าคัญต่อ

วิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิน่อย่างเป็นกันเอง พร้อมช็อปปิ้งของฝาก 

 



 

 
 

 

 อันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองขนานแท้ที่หาชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ 

นอกจากท่ีนี่เท่านั้น!!  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก    โรงแรม GOLDEN TULIP หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ 9  บาห์เรน - กรุงเทพฯ 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน  

09.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

19.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ดินแดนสองทวีป 9 วัน 7 คืน 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้อง

ละ 2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน 
พักเดี่ยว 

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

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

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



 

 
 

 
อัตราค่าข้างต้นนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดนิทางไป – กลับพร้อมคณะ 
2. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
3. ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
4. อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
6. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.  
7. ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่นไข
กรมธรรม์)  

10. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพิ่มข้ึน 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน

ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท าเอง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

5. ค่าปรบั ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้ 23 กก. 
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทวัร์รวม 80 USD /ทริป/ท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) 

 
เงื่อนไขการส่ารองท่ีนั่ง 

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

วันที่ 15 – 23 มี.ค. 63 33,990.- 33,990.- 32,990.- 23,990.- 6,900.- 



 

 
 

 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันท าการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้า

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่นั่ง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันท าการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

และข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนีท้ั้งหมดนี้แล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคา่มัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าทัวร์ 50% 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อทา่น 

4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

5. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีใ้ห้ขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ ์

2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ ์ข้อจ ากัดดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย 

รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

3. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 



 

 
 

 

4. อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลด

ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบรกิารได้ 

6. ตั๋วเครื่องบนินี้ ต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางกอ่นและกลับหลังได้ หากท่านไมเ่ดินทาง

กลับพร้อมคณะทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

7. ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กบับริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว้ ท่านจะขอ

คืนค่าบริการไม่ได้ 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่

จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10. โปรแกรมทวัร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทางข้ันต่ า 30 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น หาก

มีจ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง ใน

กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 4,000 บาท, กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 20-24 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 3,000 

บาท และในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง 25-29 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 2,000 บาท 

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่วเทา่นั้น การเดนิทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น 

ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ

สงคราม การกอ่การร้าย และ อ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วน

ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าวทั้งสิ้น 

 

 



 

 
 

 

12. หากผู้เดนิทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือ

เป็นเหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน

ทั้งหมด 

13. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

14. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่

สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมคี่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุ

มาจากผู้เดินทาง 

15. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดนิทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย

การบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

16.บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

17. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่

เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทาง

ไป 

18. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัททัวร)์ 

19. กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กครั้งก่อนท าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข

ดังกล่าวแล้ว 

 



 

 
 

 

20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

22. หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้) 

23. ระดับของโรงแรม 4 – 5 ดาว ทีร่ะบไุว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทยีบเท่ากับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว 

สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี 

 
 

 


