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วนัแรก  กรุงเทพ •ตุรก ี       (-/-/-)  

19.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เคาท์เตอร์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK65 

วนัที่สอง สนามบินอสิตนับูล• สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน)• เมืองคปัปาโดเกยี• พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
•หุบเขานกพริาบ•ชมโรงงานผลติพรมทอมอื• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี  

 (-/กลางวนั/เยน็)  
04.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรก ี

 เตรียมตวัเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือบินภายในประเทศ 

06.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์(NevşehirKapadokya Airport)โดยเท่ียวบินท่ี TK2006 

08.00น. เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถ่ินทีตุ่รกช้ีากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

“ดินแดนม้าพนัธ์ุดี”  ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและ

ภูเขาไฟ ฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้) ทาํใหล้าวาท่ีพ่นออกมาและเถา้

ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา   จากนั้นกระแสนํ้ า ลม ฝน แดด 

และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(ควํ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ีในปี 

ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรกี 

จากน้ัน ชมพพิิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme  Open  Air  Museum)เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามและเตม็ไป

ดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 สร้างโดย

ชาวคริสตท่ี์หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถไ์วม้ากกว่า 30 แห่ง จน
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กลายเป็นศูนยก์ลางสาํนกัสงฆเ์ม่ือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถํ้าท่ี

ถูกวาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร และชิม TURKISHICE CREAM MADO 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน นครใต้ดินไคมัคล(ึUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกิดจากการขดุเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 

10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาว

อาหรับจากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้มายดึครองดินแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนั

จากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยดุย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ี

ด้วย เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้ งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศใน

นั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และ

ดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตวั ทาํใหอ้ากาศถ่ายเท 

จากน้ัน ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งท่ีผลิตแต่ละทอ้งถ่ินจะมีสินคา้

ข้ึนช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว ์ มีช่ือเสียงมากท่ีสุดตอ้งเป็นของเมืองเฮเรเค 

(Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเสน้ใบท่ีใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป ท่ีนิยมขายกนั

อยา่งแพร่หลาย ทาํจากวสัดุ ทั้งขนสตัว ์ ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเม่ือผกูปมแลว้จะตดัเสน้ใยออก จะเหลือ

เพียงดา้นเดียวท่ีมีขนปุยฟข้ึูนมา เป็นลวดลายตามท่ีตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสตัว ์ฝ้าย 

และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลีชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่าใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 

ระหวา่งทาง แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai)มักจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชียท่ี

ก่อสร้างเป็นท่ีพกัเล็กขา้งทางท่ีนักเดินทางสามารถใช้สําหรับการพกัผ่อนให้หายเหน่ือยจากการเดินทาง 

สถานีคาราวานตั้งอยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทางของผูค้นในเครือข่าย

ของเสน้ทางการคา้ (trade routes) เป็นท่ีรู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเต๊ียม" 
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นาํท่านชม  พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)หรือสาํนกัลมวน ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลด

ดิน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั GRAND KONYA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวที ่KONYA มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วนัที่ส่ี      คอนย่า •ปามุคคาเล •ปราสาทปุยฝ้าย (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton  Castle) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง)ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่นเมือง

ปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากนั้นนาํท่านชม ปามุคคาเล (PAMUKKALE)มีลกัษณะเป็นระเบียงนํ้ าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ

เกิดแผน่ดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของ

สถานท่ีแห่งน้ีเกิดข้ึนจากบ่อนํ้ าร้อนท่ีอุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือนํ้ าพุร้อนระเหย

ข้ึนมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอนํ้ าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสี

ขาวข้ึนนัน่เองดว้ยความเช่ือวา่ ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบาํบดัการ

อาการต่าง ๆ ทาํให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อนํ้ าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนาม

เมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบาํบดัโรคมานานกว่า

พนัปี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั COLOSSAE THERMAL HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวที ่PAMUKKALAมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

***ในส่วนของโรงแรมจะมีทีแ่ช่นํา้ร้อนให้ท่านเตรียมชุดว่ายนํา้ไว้สําหรับลงแช่ด้วยค่ะ*** 

วนัทีห้่า เอฟฟิซุส •โรงงานผลิตเส้ือหนัง •เมืองโบราณ•บ้านพระแม่มารี •ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส•ท่าอากาศ

ยานอสิตันบูล•อสิตันบูล (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
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หลงัอาหาร นาํท่านชมโรงงานผลิตเส้ือหนังท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีนํ้ าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายข้ึน ราคาถูกกว่าในยโุรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึง

ต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณท่ีไดมี้การบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณท่ียิง่ใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

เมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยคุสมยักรีก และโรมนั มีอายกุว่า 2,500 ปี เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวไอโอเนียน 

(Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อ

ว่าเป็นเลิศทางดา้นยทุธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยูติ่ดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบ
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ท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอ

เรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาํใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 

บ้านพระแม่มารี (House  of  Vergin  Mary)เช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ

ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสข้ึนไป

นมสัการใหไ้ดส้กัคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

  

เดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานอดันัน เมรเดเรสAdnan Menderes Airport 

18.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก โดยเท่ียวบินท่ี TK2329 

19.20น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก  

 เมืองอสิตันบูลเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทาํใหอิ้ส

ตนับูลเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เยน็  เพือ่ความสะดวกรับประทานอาหารเยน็แบบ BOX SET 

ทีพ่กั LIONEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวทีเ่มือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วนัทีห่ก บลูมอสก์•อุโมงค์เกบ็นํา้ใต้ดินเยเรบาตัน•จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด•ฮายาโซฟีย •พระราชวังทอปกาปึ•สไปซ์มา

เกต็ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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จากน้ัน ชมสัญลกัษณ์ของเมืองนครอสิตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)  สุเหร่าสีนํ้าเงิน สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด
เม่ือเดินทางมาเยอืนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เป็น
สุเหร่าท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างท่ีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหมี้ขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนตโ์ซเฟีย
ในสมยันั้น ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอนัดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางสุเหร่า
แห่งน้ีประดับด้วยกระเบ้ืองอซันิค บนกาํแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิป
คาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวิหาร
จะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ต
ทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื้นท่ีใหล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาด
ใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพกัสําหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้นํ้ า 
ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปทาํละหมาด 24 ชัว่โมง  
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ชม อุโมงค์เก็บนํ้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica  Cistern)เป็นอุโมงคเ์ก็บนํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตนับูล 

สามารถเก็บนํ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงคมี์เสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่คํ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใชเ้ก็บนํ้ าเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวงั โดยลาํเลียงนํ้ ามาจากทะเลดาํ ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอย่า

เดียวเท่านั้น 

 

จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (Sultanahmed  Complex)หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 
(Hippodrome)ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง
สาํหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 
เสาโอเบลิสกแ์ห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียว
ยาวข้ึนไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ท่ี 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสา
บรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมี
เหลืออยูใ่นอิสตนับูล และเสาตน้ท่ี 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 
1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่
เสาปูนเท่านั้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่านชม ฮายาโซฟีย (Hagia  Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัใหอ้ยู่
ในรายการส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยคุกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบพนัปี 
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จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างใหเ้ป็นโบสถใ์น
ระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงัท่ีสามถูก
สร้างข้ึนในสถานท่ีเดียวกนัน้ี (โบสถส์องหลงัแรกถูกทาํลายในระหว่างการจลาจล) โบสถน้ี์เป็นศูนยก์ลาง
ของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากท่ีจกัรวรรดิออตโตมนัพิชิต
จกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหมด็ท่ี 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์ห้กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา 
รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสญัลกัษณ์ทางอิสลาม  

บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi  Palace)อนัเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 
สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เมต็ผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น
สถานท่ีฝึกขนุนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้
เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็
กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยคุก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซํ้ า ในท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 3' 
ก็ตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยืนยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารใน
ประเทศเสียใหม่ โดยการนาํการจดัทพัแบบยุโรปมาใช ้ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอนัลํา้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายคราม
จากจีน หยก มรกต ทบัทมิ และเคร่ืองทรงของสุลต่าน 

จากน้ัน ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดท่ีมีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปีสินคา้ท่ีขายอันดับหน่ึง ได้แก่

เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ เช่นเคร่ืองเทศสาํหรับหมกัเน้ือ ตม้นํ้ าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนท่ีใชผ้สมกบั

เคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแหง้นํ้ าผึ้งแท ้นํ้ามนัหอม

ระเหย ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้ตาํรับ

แท้ๆ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั LIONEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวทีเ่มือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วนัทีเ่จ็ด ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•พระราชวงัโดลมาบาห์เช่•สวนอเิมอร์แกนด์ •ตลาดแกรนด์บาซาร์ •สนามบินอสิ

ตนับูล  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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จากน้ัน นําท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus  Strait)เป็นช่องแคบท่ีกั้นระหว่างตุรกีเธรซท่ีอยู่ในทวีป
ยุโรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย ช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด
กวา้ง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบ
เป็นเมืองอิสตนับูลท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce  Palace)ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรง

คลัง่ไคลความเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงคจ์ะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัแห่งใหม่แทน

พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช เน้นความหรูหราอลังการสะท้อนความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปท่ีเด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั้งตระหง่าน ขณะท่ีตวั

พระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถงใหญ่

ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่สวนอิเมอร์แกนด์ (Emirgan  Park)สวนดอกไมทิ้วลิปขนาดใหญ่ในนครอิสตนับูล ทิวลิ

ปเป็นดอกไมป้ระจาํชาติของตุรกี มีช่ือเรียกในภาษาตุรกีวา่ Laleซ่ึงถา้อ่านกลบักนั เป็น elalจะออกเสียงวา่ อลั

เลาะห์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอศัจรรยม์าก ดอกทิวลปิ มีต้นกาํเนิดที่ประเทศตุรกีเป็นดอกไมป่้า ท่ีข้ึนเองในธรรมชาติ 

สมยัโบราณเจา้หนา้ท่ีตุรกีไดน้าํดอกทิวลิป มามอบให้กบัทูตเวียนนา เพื่อไปปลูกยงัประเทศออสเตรีย แต่มี

คนสวนชาวฮอลแลนดน์าํกลบัมาปลูก และเพาะพนัธ์ุ และผสมพนัธ์ุใหม่จนเกิดเป็นหลากหลายสี และหลาย

พนัธ์ุ การผสมพนัธ์ุ ดอกไมท่ี้ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้น จึงขดัต่อหลกัศาสนา และถูกห้าม จึงทาํให้หัวทิว

ลิปนั้นมีราคาแพง คนรวยในสังคมชั้นสูงจึงจะมีเงินซ้ือมาปลูก และมีราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ใน
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องักฤษ จากนั้นการเพาะพนัธ์ุทิวลิป ไดรั้บการยอมรับและรัฐบาลสนบัสนุน และเป็นสินคา้ส่งออกทีสาํคญั

อยา่งหน่ึงของ เนเธอร์แลนด ์ 

***ทั้งนีค้วามสมบูรณ์ของดอกทวิลปิในแต่ละปีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศโดยให้ท่านได้ชมความสวยงามของ

ต้นกาํเนิดดอกทวิลปิได้ในเดอืนเมษายนของทุกปีทีป่ระเทศตุรกน่ัีนเอง *** 

 

 
 
 
จากน้ัน ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand  Bazaar)เป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมา

ยาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากจะเก่าแก่ท่ีสุดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัท่ีใหญ่
และเก่าแก่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแกรนดบ์าซาร์มีร้านคา้มากกว่า 4,000 ร้าน มีทางเขา้มากกว่า 21 
ทาง แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินคา้ชดัเจน สินคา้หลกัๆ ท่ีขายในน้ีคือ เคร่ืองเงิน พรม ส่ิงทอ เส้ือผา้ 
วตัถุโบราณ ทองคาํ และของท่ีระลึก 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารเยน็ นาํท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน สนามบินแห่งใหม่ของกรุงอิสตนับูล มีสินคา้ปลอดภาษี และสินคา้แบรนด์

เนม อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, RRADA, HERMES และอ่ืนอ่ืนอีกมากมาย 

วนัทีแ่ปด สนามบินอสิตันบูล• กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ีTK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา  โปรแกรม “มหัศจรรย์ตุรก ีทวิลปิ” บินภายใน 2 คร้ัง 

 8 วนั 5 คนื สายการบิน TK 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดีย่ว 

29มนีาคม 63 05 เมษายน 63 35+1 36,900 36,500 35,900 7,000 

07 เมษายน 63 14 เมษายน 63 35+1 37,900 37,500 36,900 7,000 

** คณะเดนิทางจํานวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นหน้างาน ขึน้อยู่กบัภาพอากาศและความเหมาะสม โดยไม่ตดั 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish  Airlines(TK)ไม่สามารถสะสม

ไมล์ได้ 
 ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ IST-NAV อสิตันบูล-เนฟเซไฮ และ ADB-IST อาดานา-อสิตันบูล 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
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 ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,นํา้ดื่มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วคนไทย 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านํา้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป80USD/ท่าน 

 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือ่นการเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 
วนัมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต ิ
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่นการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
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5.กรณทีีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วหรือชําระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 

โรงแรมทีพ่กั 
 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน  

กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเดี่ยว 
 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกบัมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกี
เท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคนืเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่านํา้มันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีองPASSPORT น้ันจะต้องไม่มีการชํารุดเปียกนํา้การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูนทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบPASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ังหากตม.ปฎเิส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่านทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


