
 
 
 
 
 
 

รหัสทัวร ์ATK275-05 
 

 
TURKEY OVERNIGHT IN BAHRAIN (ตรุกี นอนบาหเ์รน) 

ตรุกีนอนบาหเ์รน 8 วนั 6 คืน สายการบินGULF AIR (GF) 
 



 
 
 
 
 
 

รว่มเดนิทางสมัผสัความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เตม็อิ่มกบัประวตัิศาสตรท์ี่ยิ่งใหญ่

และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ช่ืนชมความงามของธรรมชาตใินรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

 

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครือ่งรางน าโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 ช้ิน 

แถมฟรี!! ชาทอ้งถ่ินคุณภาพที่ท  ามาจากทบัทิมหรือแอปเป้ิล ท่านละ 1 กล่อง 

****(สงวนสิทธ์ิส าหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 20 ท่านข้ึนไปเท่านั้น)**** 

 

พกัโรงแรมระดบั 4-5ดาว ตลอดการเดินทาง 

บินตรงกบัสายการบินประจ  าชาต ิGULF AIR 

พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คืน 

 

 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลา

งวนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 
หรือเทียบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ- นอนบาหเ์รน ✈ ✈  GOLDEN TULIP  
2 บาหเ์รน- เมืองอิสตนับูล-เมืององัการา่ ✈ ✈ O BEST WESTERN 

3 
เมืององัการา่-ทะเลสาบเกลือ-คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-โรงงาน

ทอพรม-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอซิุซาร-์เมือง

เคร่ืองป้ันดินเผา เอวานอส-ระบ าหนา้ทอ้ง 

O O O 
ALP CAVE DESIGN 

HOTEL 

4 
OPTIONAL BALLOON IN คปัปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขา

นกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-แวะชม 

CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล ่

O O O 
LYCUS RIVER 

THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลสิ-เมือง

โบราณเอฟฟิซุส-รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ 
O O O 

MARTI BEACH 
HOTEL 

6 
เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนงั-สุเหรา่สีน ้าเงิน –ฮิปโปโดรม 

– สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – สไปซม์ารเ์ก็ต  
O O O PARK INN HOTEL 

7 อิสตนับูล-บาหเ์รน (แวะเปล่ียนเครื่อง) O ✈ ✈ - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 
 
 
 
 
 
 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ           (-/-/D) 

15.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร ์

P สายการบิน กัลฟ์แอร ์(GULF AIR) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

17.30 น. เหิรฟ้าสู่บาหเ์รน โดยสายการบิน กัลฟ์แอร ์เที่ยวบินที่ GF153 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

20.40 น.  เดินทางถึง สนามบินบาหเ์รน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เดินทางไปโรงแรม เพื่อพกัผ่อน 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

หมายเหต ุ: ตอ้งแยกสมัภาระเคร่ืองใชส่้วนตวัส าหรบัพกั 1 คืน ในบารเ์รน ถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

 

วนัที่สอง บาหเ์รน - อิสตนับูล- เมืองหลวงองัการา่ (B/-/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.30 น ออกเดินทางไปยงักรุงอิสตนับูล. ประเทศตรุกี เที่ยวบินที่ GF043 (ใชเ้วลาเดินทาง 4.20 ช.ม.)  

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากน้ัน น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่เมืององัการ่า 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัBEST WESTERN HOTEL 2000หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ทะเลสาบเกลือ-คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-หุบเขาอุซิซาร-์ระบ าหนา้ทอ้ง  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 30 นาที ระหวา่งทางน าท่านไดช้มววิของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนา

คริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมี

ความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงส าหรับใช้

ประชุม มีบ่อน ้ าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง

ค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรมส่ิงท่อขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมทอมือ สามารถเลือกชมเลือก ซ้ือ

ไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านชมวิวหุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู (Devrent Valley)เป็นหุบเขาท่ีถูกธรรมชาติสรา้งสรรคเ์ป็น

รูปต่างๆ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและคลา้ยคลึงกบัพื้ นผิวบนดวงจนัทร ์ซ่ึงรอบๆบริเวณน้ี เต็มไปดว้ยหินรูปทรง

ต่างๆ จ านวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผูส้รา้งขึ้ น เช่น รูป อฐู, งู, แมวน ้า, พระแม่มารีย ์และ ภูมิประเทศบริเวณ

น้ีเป็นสีชมพ ูเป็นเอกลกัษณแ์ละเป็นจุดเด่นท่ีท าให ้หุบเขาแหง่น้ี มีชื่อเสียง เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 

 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปหุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่

อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ี



 
 
 
 
 
 

อาศัย และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ า

หน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านแวะชมโรงงานจวิเวอรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึงเกิด

ขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื่อกนัว่าชนเผ่า

ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท า

ใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้ง

ตุรกีในปัจจุบนั (ในช่วงเทศกาลโควดิ การแสดง อาจจะมีการยกเลิกโดยไม่แจง้ล่วงหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า!! ALP CAVE DESIGN HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ้าประยุกตเ์ตม็ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั

ซ่ึงสไตลก์ารตกแตง่อาจจะไม่เป็นสไตลถ์ ้าประยุกต ์บริษทัสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

 



 
 
 
 
 
 

วนัที่สี่ OPTIONAL BALLOON IN คปัปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า 

  เมืองคอนยา่-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour)** ส าหรบัท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ 

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมือง

คปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบ่นบอลลูน

ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการขึ้ นบอลลูนท่านละ 250-300เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล 

โปรดทราบประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูน และ เคร่ือง

ร่อนทุกประเภท ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 

หมายเหต:ุ เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงไฮซีซัน่จงึมีความตอ้งการในการข้ึนบอลลนูของนกัเท่ียวเป็นจ  านวนมาก เพ่ือมีโอกาส

ในการข้ึนบอลลนู รบกวนแจง้ความประสงคแ์ละช าระค่าบอลลนูพรอ้มการจองทวัรจ์องการข้ึน 

2.รถจี๊บทวัร ์(Jeep Tour)** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรม

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปา

โดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในการ

นัง่รถจี๊บอยูท่ี่ท่านละ ประมาณ 120-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ี

รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจี๊บ ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 

** ค าแนะน า ** 

- เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหน่ึง  

- ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหน้าอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบตั้งแต่

ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

- กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่กรณีใดๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบทุกกรณี 

- ส าหรบัท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านชมวิว หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมือง 

Cappadogiaซ่ึงมีจุดชมวิวท่ีอยู่ตรงบริเวณหน้าผา ท่ีชาวเมืองในสมยัโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพื่อใหน้กพิราบได้



 
 
 
 
 
 

เขา้ไปท ารงัอาศยัอยูม่ากมาย ภูมิประเทศมีความสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง นักท่องเท่ียว นิยม มาชมวิว ถ่ายรูป ที่น่ี

เป็นอยา่งมากเมื่อไดม้าเท่ียวท่ีเมือง คปัปาโดเกีย 

ต่อมาน าทุกท่านเยี่ยมชม ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney)ซ่ึงเป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติอย่างหน่ึงใน

เมืองคปัปาโดเกีย มีลกัษณะเป็น ภูเขาหินรูปทรงกรวย มีขนาดใหญ่ มีลกัษณะคลา้ยเห็ด เกิดจากการกดัเซาะ 

จาก ลม ฝน โดยธรรมชาติ เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีรูปร่างท่ีเป็นเอกลกัษณอ์ยา่งในปัจจุบนั 

 
 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (KONYA)ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 240กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40ชัว่โมงระหว่างทางแวะถ่ายรูปCARAVANSARAI ท่ีพักของกองคาราวานใน

สมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 4.50 ชัว่โมง (395 

กิโลเมตร) เมืองท่ีมีน ้ าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก

ก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั LYCUS RIVER THERMALHOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส  

        -วิหารเทพีอารเ์ทมิส-รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ   (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100% จากน้ันน าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุ

เกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท า

ใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะไดส้มัผสัเมืองเฮียราโพ

ลิสHIERAPOLISเป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกนัวา่มีสรรพคุณใน

การรกัษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจาย

อยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล 

สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(KUSADASI)(ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2.50 

ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคัญส่ิง

มหศัจรรยย์ุคโบราณ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส(EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 

6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงั

เมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหิน

อ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรง

ละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้า

แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุด

โบราณ ที่มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความ

อ่อนหวานและฝีมือประณีต 

จากน้ันแวะถ่ายรูปวิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ(THE TEMPLE OF ARTEMIS)1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยย์ุคโบราณ 

ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิง่ใหญ่ในอดีตได ้

น าท่านแวะถ่ายรูปมัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUEเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคัญท่ีสุดซ่ึงสะท้อนถึง

จุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทับของ

มสัยิดเมยยาดในดามสักสัมสัยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasulukท่ีมองเห็น

พื้ นท่ีและมี harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ 

 

จากน้ัน น าท่านซ้ือขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKISH DELiGHT) ของฝากขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี  



 
 
 
 
 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัMARTI BEACH HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัที่หก เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนงั-อิสตนับูล -สุเหรา่สีน ้าเงิน ฮิปโปโดรม – เซนตโ์ซเฟีย  

    (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนงั ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการ

เป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์

ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจา้

จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของ

ศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหวา่งพวกท่ีนับถือ

ศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์

เซนต์โซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 

พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จ ไดม้ี

การเฉลิมฉลองกนัอย่างยิ่งใหญ่ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยใน

สภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผู ้

นับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ชมสุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE)หรือ SULTAN AHMET MOSQUEถือเป็นสุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุด

ยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนต์โซเฟีย

ผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใช้

เวลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan 

Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME)สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด

ศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรม

ต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้

เป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบ

ลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ 

เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรือตลาดเครื่องเทศ  ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝากไดใ้น

ราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ของหวานขึ้ นชื่อและถัว่

หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัPARK INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



 
 
 
 
 
 

วนัที่เจด็ กรุงอิสตนับูล -บาหเ์รน 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

14.50 น. เหิรฟ้าสู่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ GF044 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินบาหเ์รน  (เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน) ใชเ้วลา 4.20 ช.ม. 

22.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ GF152 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง 20  นาที   

 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วนัที่แปด บาหเ์รน-กรุงเทพฯ       (-/-/-) 

09.30 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ไฟลท์ขาไป BKK – BAH GF 166 16.50-20.05 

ไฟลท์ขากลบั BAH –BKK GF 165 23.50-15.35+1  

 16-23 ต.ค. 65 

 17-24 ต.ค. 65 
37,988 บาท 9,500 บาท 

21-28 ต.ค. 65 36,988 บาท 9,500 บาท 

UPDATE 09 JUN 2022 

**ราคาน้ี สงวนการเดนิทาง จ  านวน 20 ท่านข้ึนไป** 

 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตาม

ธรรมเนียมค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลลา่รส์หรฐัอเมริกา (USD)รวมไป

ถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการเดินทางเขา้ประเทศตรุกี (อยา่งใด อยา่งหน่ึง) 

วคัซีน พาสปอรต์https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยืนยนัการรบัวคัซีนครบ 2 โดส (ให ้E-Vaccine จากแอพหมอพรอ้มได)้ 

ใบรบัรองผลการตรวจโควิด-19 - Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชัว่โมง) 

 

หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade)หรือ 

เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน GULF AIR  อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้1 ใบ  โดยมีน ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั  3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเคร่ืองรอ่นทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ  

Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน** 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1-2 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOYของแต่ละโรงแรม 

ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขับรถ หัวหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน 

ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)รวมไปถึงเด็กอายุ

มากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั  

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 

และ การขอวซี่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจอง พรอ้มช าระเงินมัดจ  าท่านละ 15,000 บาทภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง 

ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม 

ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด

ทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์

ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ



 
 
 
 
 
 

เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใชจ้า่ยตามจริงมากกว่า

ก าหนดทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึ้ น เพื่อให้

คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 

วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน

หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึง

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ 

อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ 

กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง 

(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเครื่องบินทุกกรณีแต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นั

ใหม้ากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั้น

ประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทั้งน้ีการตดัสินใจ ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจ

ของเจา้หน้าท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊ ราคาประหยดัท่ีสุด) 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้ม

คณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี 

และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวซี่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 



 
 
 
 
 
 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึ้ น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่

คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนั

ทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม

ขึ้ นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิด

เหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  

 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณี

น้ีทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง

ขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 20 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ 

ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  



 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกดิขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ  าท่ี 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ 

เรียกเก็บ 


