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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมิู) – บาหเ์รน – มสัยดิAl Fateh – ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al–Bahrain – ประตูสู่
บาหเ์รน (Bab al Bahrain) – ชอ้ปปิ9 งตลาดพื9นเมือง Manama Souq – สนามบนิบาหเ์รน  

0B.D0 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชั9น F ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอร์
เชค็อนิสายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบั
บตัรโดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย ,- นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ/น
เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี
 

เทีOยวบนิท ั9งไปและกลบั อาจมีการเปลีOยนแปลงเวลาทาํการบนิ ท ั9งนี9 เป็นไปตามกฎและตารางบนิของแต่ละซีซั Oนแตกต่างกนัออกไป 
ก่อนทาํการออกตั WวเครืOองบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษิทั ก่อนทกุคร ั9ง 

 
11.50 น.  บินลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบิน GULF AIR เที�ยวบินที� GF153 (บริการอาหารและเครืOองดืOมบนเครืOอง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ช ั �วโมง 45 นาท ี
14.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิOนชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิOนเพืOอสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั/นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั/น
นาํท่านเขา้ชม มสัยิด Al Fateh หนึ�งในมสัยดิที�ขึ/นชื�อว่ามขีนาดใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที�ถูกต ั/งชื�อตามกษตัริย ์
ผูส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที�ถูกสรา้งขึ/นในปี FGHI และเป็นมสัยดิที�ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ั/นเลศิที�
รวบรวมมาจากท ั �วโลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื/นจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที�ทาํ
จากอนิเดยี ซึ�งนอกจากจะเป็นมสัยดิที�เป็นจดุศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี M--, มสัยดิแห่งนี/ยงัถูกประกาศให ้
เป็นหอสมดุแห่งชาตอิกีดว้ย *** หมายเหต ุ: หากวนัเวลาดงักล่าวทางมสัยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหา้มเขา้
ชมภายในมสัยิดดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ขอสงวนสทิธิaยกเลกิการเขา้ชม และทางคณะทวัรจ์ะใหท่้านไดฟ้ังบรรยายและการ
ถ่ายรูปจากภายนอกมสัยดิเท่านั9น 
จากนั/นเราจะพาท่านไปสมัผสัเรื�องราวประวตัศิาสตร ์N,--- ปี ที� ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al-Bahrain) หรอืที�รูจ้กักนั
อกีชื�อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที�นกัโบราณคดีคาดว่ามนัถูกสรา้งขึ/นมาต ั/งแต่ช่วง M,V-- ปี ก่อนคริสต
ศกัราช ซึ�งในอดตีมนัเคยเป็นท ั/งที�พาํนกัของกษตัรยิ ์ป้อมปราการสาํหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที�ๆ  ชาวสุ
เมเรี�ยนเชื�อว่าเป็นจดุนดัพบเพื�อเขา้ถงึพระเจา้ และที�ป้อมปราการแห่งนี/ ท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาใน
การก่อสรา้งป้อมปราการขึ/นมาจากหนิจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนบัพนัปีที�แมแ้ต่นกัโบราณคดกี็ยงัหาคาํตอบที�แน่ชดัไม่ได ้
อีกท ั/งยงัเป็นหนึ�งในสถานที�ที�ไดร้บัการขึ/นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200 
จากนั/นนาํท่านเดินทางเขา้ชม ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที�ปรึกษาเจา้ผู ้
ครองรฐับาหเ์รนเพื�อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ�งเป็นย่านธุรกิจที�สาํคญัและแหลง่จบัจ่ายของทอ้งถิ�น สรา้งเสร็จสมบูรณ์
เมื�อ ค.ศ. FGeN และไดร้บัการตกแต่งเพิ�มเตมิในปี ค.ศ. FGH, เพื�อปรบัเปลี�ยนใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอสิลามมากขึ/น 
จากนั/นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที� ตลาดพื9นเมือง Manama Souq ตลาด
ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที�มคีวามสาํคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ�งที�นี�ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีีวติของคนทอ้งถิ�นอย่างเป็น



 

กนัเอง พรอ้มช็อปปิ/ งของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ/มรสอาหารพื/นเมอืงขนานแทท้ี�หาชิมที�ไหนไม่ได ้
ในโลกนี/ นอกจากที�นี�เท่านั/น!! 
จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน เพื�อนาํท่านเดนิทางต่อไปยงั เมือง อสิตนับูล ประเทศตรุก ี

de.00 น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ GULF AIR เที�ยวบนิที� GFf4g (บรกิารอาหารและเครืOองดืOมบน
เครืOอง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั �วโมง 20 นาท ี

fe.fg น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล ประเทศตรุก ี(เวลาทอ้งถิOนชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถิOนเพืOอสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ั/นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั/นนาํ
ท่านเดนิทางเขา้สู่ที�พกั 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั GOLDEN WAY HOTEL ระดบั F* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีOสอง อสิตนับูล – เมืองโบราณทรอย – มา้ไมแ้หง่กรุงทรอย – เมืองอาวาลคิ 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางจากเมอืงอสิตนับุลสู่ เมืองชานักกาเล  (Canakkale) ดว้ยระยะทาง V-I กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 

e.M- ช ั �วโมง โดยประมาณ) ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ี�สวยงามของขนุเขาสลบักบัววิชายทะเล จากนั/นนาํ
ท่านนั �งเรอืเฟอรร์ี�ขา้มฟากสู่เมอืงชานคัคาเล ่ผ่านช่องแคบดารด์ะแนลล ์(Dardanelles) ไปยงั กรุงทรอย (Troy) 

เทีOยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเขา้ชม กรุงทรอย (Troy) เมืองที�ถูกสรา้งขึ/นมาประมาณ e,--- ปีที�แลว้ นําท่านชม เมืองโบราณทรอย (Troy 

Ancient City) ดนิแดนสงครามอนัเลื�องลอื ที�โอเมอรไ์ดเ้รียบเรียงไวใ้นมหากาพยอ์เีลยีดและโอดสิชี ที�ถูกทาํลายจนวอด
วายจากกองทพักรกี เวลาผ่านไปกวา่ V,--- ปี จงึไดม้กีารขดุคน้ซากเมอืงโบราณทรอยโดยนกัโบราณคดชีาวเยอรมนัชื�อเฮน
ริค ชไลแมนน ์ในปี FHI- ปจัจบุนัเหลอืเพยีงซากที�ทบัถมซอ้นกนัถงึ G ช ั/น และอนุสรณ์อนัยิ�งใหญ่อย่างมา้ไมจ้าํลองแห่ง
เมืองทรอย ไดร้บัการขึ/นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. FGGH นาํท่าน 
ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กบั มา้ไมจ้าํลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ี�มชีื�อเสยีงโด่งดงัมากที�สุดจากมหา
กาพยภ์าพยนตรเ์รื�อง ทรอย (Troy) เป็นหนึ�งในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั/น ที�ชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้ห ้
เมอืงทรอยเพื�อเป็นของกาํนลั แต่ไดแ้อบบรรจคุนมาในมา้ไมเ้พื�อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หารเขา้เมอืงจนทาํใหเ้มอืง
ทรอยล่มสลาย ซึ�งเปรียบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ จากนั/นนาํท่านเดินทางต่อไปที� 
เมืองอวาลคิ (Ayvalık) เมอืงชายทะเลทางตะวนัตกเฉียงเหนือของชายฝั �งทะเลอเีจยีนที�หอ้มลอ้มไปดว้ยภูเขาและทะเลและ
ลอ้มรอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่ 

คํ Oา      �บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั GRAND MILANO HOTEL ระดบั F* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีOสาม เมืองโบราณเอเฟซสุ – บา้นพระแม่มาร ี– หอ้งสมดุของเซลซสุ – วหิารแหง่จกัรพรรดิเฮเดรยีน – โรงละคร
โบราณ – ศูนยผ์ลติเครืOองหนงั – ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอเฟซุส (Ephesus) เขา้ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณที�มกีาร

บาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ�ง เคยเป็นที�อยู่ของชาวLonia จากกรีกซึ�งอพยพเขา้มาปกัหลกัสรา้งเมอืงซึ�งรุ่งเรืองขึ/นใน

ศตวรรษที� , ก่อนครสิตก์าล ต่อมาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื�อ

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ/นเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัรโรมนั เขา้ชม บา้นพระแม่มาร ี(House 

of Virgin Mary) เชื�อกนัว่าเป็นที�สุดทา้ยที�พระแมม่ารมีาอาศยัอยู่และสิ/นพระชนมใ์นบา้งหลงันี/ ถูกคน้พบโดยแมช่ตีาบอด

ชาวเยอรมนั ชื�อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื�อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยาย

สถานที�ไวใ้นหนงัสอือย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง ปจัจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐช ั/นเดียว 

ภายในมรูีปปั/นของพระแมม่าร ีซึ�งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี� 6 ไดเ้คยเสดจ็เยอืนที�นี� บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊ก

นํ /าสามกอ๊ก ที�เชื�อว่าเป็นกอ๊กนํ/าที�มคีวามศกัดิwสทิธิwในเรื�อง สุขภาพ ความรํ �ารวย และความรกั ถดัจากกอ๊กนํ/าเป็น กาํแพง

อธษิฐาน เชื�อวา่หากตอ้งการใหส้ิ�งที�ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน ชมอาคารที�เป็น

สญัลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส ไดแ้ก่ หอ้งสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่ง

จกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สรา้งขึ/นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวหิารแห่งนี/คืออยู่ใน

สภาพที�สมบูรณ์มาก จากนั/นปิดทา้ยกนัที�สิ�งก่อสรา้งที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในนครเอฟฟิซุส คอื โรงละคร Great Theatre ซึ�ง

สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นที�น ั �งเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจผูุช้มไดก้วา่ V-,--- คน สรา้งในสมยักรกีโบราณ 

แต่ชาวโรมนัมาปรบัปรุงใหย้ิ�งใหญ่มากขึ/น ซึ�งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปจัจบุนันี/  จากนั/นนาํท่านชอ้ปปิ/ ง ณ ศูนยผ์ลติเครืOองหนัง 

(Leather Factory)  ซึ�งตุรกีเป็นประเทศที�ผลติหนงัที�มคุีณภาพที�สุดเป็นประเทศที�มฐีานการผลติเครื�องหนงัคุณภาพสูง

ที�สุดอนัดบัตน้ๆของโลก อกีท ั/งยงัผลติเสื/อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael kors  อสิระ

ใหท่้านเลอืกซื/อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เทีOยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองปามุกคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ช ั �วโมง) เมอืงที�มนีํ /าพเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ/นมาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนไหลลงสู่หนา้ผา 
จนเกิดผลกึกึ�งสถาปตัยกรรมสขีาวขึ/นสวยงามแปลกตา นาํท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ คาํว่า “ปามคุคาเล่” ใน
ภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นนํ /าตกหนิปูนสีขาวที�
เกิดขึ/นจากธารนํ /าใตด้ินที�มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ�งเป็นที�มีแร่หินปูน (แคลเซี�ยมออกไซด)์ ผสมอยู่ใน
ปริมาณที�สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที�ต ั/งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ/นมาเหนือผิวดิน และทาํ
ปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริ/ ว เป็นแอ่ง เป็นช ั/นลดหล ั �นกนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนั
สวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาที�ใดเหมอืนในโลก จนทาํให ้ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์าร
ยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

คํ Oา      �บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั NINOVA THERMAL HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
 



 

วนัทีOสีO  ปามกุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย – นครโบราณเฮยีราโปลสิ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก & เครืOองประดบั – 
ระบาํหนา้ทอ้ง – เมืองคปัปาโดเกยี 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) เมอืงแห่งนํ /าพเุกลอืแร่รอ้น นาํท่านชมหนา้ผาที�ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของ
อ่างนํ /า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ/าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย นํ /าแร่ที�ไหลลงมาแต่
ละช ั/นจะแข็งเป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหศัจรรย ์นํ /าแร่นี/มอีุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 
ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรอืนาํมาดื�ม เพราะเชื�อวา่มคุีณสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสูง โรค
ทางเดนิปสัสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื�อว่านํ /าพรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จากนั/นนาํท่านเขา้ชม นครโบราณเฮยี
ราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลสิในสมยัก่อนนั/นเชื�อกนัว่าเป็นนครศกัดิwสิทธิw ดว้ยชื�อว่าเฮียรา (Hiera) ที�แปลว่า
ศกัดิwสทิธิw (Holy) และโปลสิ (Polis) ที�แปลว่านคร (City) ซึ�งก่อต ั/งโดยกษตัริยยู์เมเนสที�สองแห่งแพอรก์ามมุ นอกจากนี/
ท่านยงัชมสถานที�สาํคญัอื�น ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบนํ/าโรมนั (The Baths) ซาก
โบสถส์มยัไบแซนไทน ์ฐานวหิารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมนั (The Theatre) เป็นตน้  

เทีOยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ระยะทาง 236 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3.20 ช ั �วโมง 

โดยประมาณ) คปัปาโดเกยี เป็นเมอืงมรดกโลกอกีแห่งหนึ�งในตรุก ีชื�อเมอืงมาจากรากศพัยภ์าษาเปอรเ์ซยี วา่ คตัปาตกุา มี
ความหมายวา่ดนิแดนที�มมีา้แสนสวย ตวัเมอืงสามารถมองเหน็ท ั/งทะเลดาํและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดท้ ั/งสอง เมืองคปัปา
โดเกยี ดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหบุเขา ร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ที�งดงาม 
ต ั/งอยู่ทางตอนกลางของตรุก ีเป็นพื/นที�เกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีที�
แลว้ เถา้ลาวาที�พน่ออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายท ั �วบรเิวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ั/นใหมข่ึ/นมาจากนั/นกระแส 
นํ /า ลม ฝน แดด และหมิะกดัเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟนบัแสนนบัลา้นปีจนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่า
พศิวง ที�เตม็ไปดว้ยหนิรูปแท่ง กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรงดูประหนึ�งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นใน
พื/นที�เรยีกขานกนัวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื/นที�มหศัจรรยแ์ห่งนี/ เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ี จากนั/นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเครืOองประดบั (Jewelly Factory) เพื�อใหท่้านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้
พื/นเมอืงที�มคุีณภาพและชื�อเสยีงโด่งดงัไปท ั �วโลก อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื/อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั  

คํ Oา      �บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั/นนาํท่านชม ระบําหน้าทอ้ง (Belly dance) เพลดิเพลนิไปกบัการแสดงระบาํหนา้ทอ้งในชื�อ Cappadocia Turkish 
การแสดงระบาํที�ที�สบืทอดกนัมายาวนานและเก่าแก่ที�สุดของโลกเลยกว้่าได ้แรกเริ�มการระบาํหนา้ทอ้งนั/นเกิดขึ/นในอยีปิต์
โบราณและแพร่กระจายไปยงัตะวนัออกกลาง ในอยีปิตโ์บราณผูห้ญงิมกัเตน้ราํเพื�อเฉลมิฉลองชวีติที�มแีต่ความสุข  
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั MUSTAFA HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีOหา้ เมืองคปัปาโดเกยี – นครใตดิ้นชาดคั – เกอเรเม่ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – หบุเขาอซิุซาร ์–  เมืององัการ่า 



 

       **ท่านทีOสนใจนั Oงบอลลูนสามารถติดต่อแจง้ความประสงคไ์ดท้ีOไกด ์อตัราค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) 
** 

บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัท่านที�สนใจขึ/นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริม
พเิศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ -e.V- – -N.-- น. โดยมรีถทอ้งถิ�นมารบัไปขึ/นบอลลูน เพื�อชมความสวยงาม
ของเมอืงคปัปาโดเกยี ในอกีมมุหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ/นบอลลูน ประมาณ V- – eN นาท ีอยู่บน
บอลลูนประมาณ F ช ั �วโมง ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิในการขึ/นบอลลูน ท่านละ ประมาณ dgf – Dff เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD) 
ขึ/นอยู่กบัฤดูกาลและช่วงเวลา 
ขอ้ควรทราบ :  
- กรมธรรมป์ระกนัอุบตัิเหตุทีOรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ9 นบอลลูน และเครืOองร่อนทุกประเภท 
ดงันั9นกจิกรรมขึ9นอยู่การรบัผิดชอบในชีวติและทรพัยส์นิของท่านเอง 
- ท่านทีOเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อย่างนอ้ยครึOงชั Oวโมงก่อนออกเดินทาง และควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบตั9งแต่ก่อน
วนัเดินทางและเขา้รว่มกจิกรรม 
- กิจกรรมนี9  ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีOเป็นโรคหวัใจขั9นรุนแรง หรือ ต ั9งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสยีหายไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิaในการรบัผิดชอบต่อความเสยีหายทีOเกดิขึ9น 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเขา้ชม นครใตดิ้นไคมคัลหีรอืนครชาดคั (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกดิจากการขดุ
เจาะพื/นดนิลกึลงไป F- กวา่ช ั/น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจาก เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภยัจากชาวโรมนั ที�ตอ้งการทาํลายลา้งพวกนบัถอื
ศาสนาครสิต ์นครไคมคัลมีชี ั/นลา่งที�ลกึที�สุดลกึถงึ HN เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี/มคีรบเครื�องทกุอย่างท ั/งหอ้งโถง หอ้งนอน 
หอ้งนํ /า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจคุนได ้
มากกวา่ 30,000 คน 

เทีOยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมอืงที�ต ั/งอยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานาโต

เลยี ประเทศตรุก ีเมอืงเกอเรเมต่ ั/งอยู่ในบรเิวณที�เป็นที�ต ั/งถิ�นฐานของผูค้นมาตั/งแต่สมยัโรมนั และเป็นที�ที�ชาวครสิเตยีนยุค
แรกใชใ้นการเป็นที�หลบหนีภยัจากการไลท่าํรา้ยและสงัหารก่อนที�ครสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที�ไดร้บัการประกาศวา่เป็น
ศาสนาของจกัรวรรด ิที�จะเหน็ไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจาํนวนมากมายที�ต ั/งอยู่ในบรเิวณนี/ เป็นเมอืงที�มชีื�อเสยีงในดา้นการ
ทอพรม และ การผลติเครื�องเซรามกิล ํ /าค่าแห่งหนึ�งที�มชีื�อเสยีงโด่งดงัไปท ั �วโลกนาํท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ 
(Open Air Museum of Goreme) ไดร้บัการขึ/นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี 
ค.ศ. FGHN เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ.G ซึ�งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุ
ถํ /าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิื�นที�ไมเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิตน์าํท่าน
ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) ,โบสถม์งักร (Snake Church) และ โบสถแ์อปเปิ9 ล (Apple Church) 
นาํท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซิุซาร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั ซึ�งหบุเขาดงักลา่ว
มรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบท ั �วท ั/งภเูขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อยู่อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์
คอื บรเิวณที�สูงที�สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันั/นในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้าํหนา้ที�เป็นป้อมปราการที�เกดิขึ/นเองตามธรรมชาติ
เอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมภียัอกีดว้ย จากนั/นอสิระใหท่้านไดถ้า่ยภาพบา้นพื/นเมอืงที�มผูีค้นอาศยัอยู่ สมควรแก่เวลานาํท่าน



 

ออกเดนิทางไปยงั กรุงองัการา Ankara (ระยะทาง 287 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั �วโมง) กรุงองัคาราถอืวา่
เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงอสิตนับูล (Istanbul) กรุงองัการาเป็นศูนยก์ลางการปกครองของผูน้าํประเทศ
คนแรกคอืท่านประธานาธบิด ีMustafa Kemal Atatürk หรอื Atatürk’s headquarters ต ั/งแต่ปี ค.ศ. FGM- และได ้
ก่อต ั/งเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัตรุกนีบัต ั/งแต่การก่อต ั/งประเทศในปี ค.ศ. FGMV แทนเมอืงอสิตนับูลหลงัจากการลม่
สลายของจกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire) ต ั/งแต่นั/นเป็นตน้มากรุงองัการาก็กลายเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์
การศึกษา และอตุสาหกรรมที�สาํคญัของตรุก ี

คํ Oา      �บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั SERGAH HOTEL ระดบั F* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีOหก องัการ่า – อสิตนับูล – ฮปิโปโดรม – ตลาดแกรนดบ์าซาร ์– Taksim Square – ตลาดสไปซม์ารเ์กต็ 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดนิทางจาก กรุงองัราคา สู่ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) (ระยะทาง 450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง e ช ั �วโมง 

โดยประมาณ) ใหท่้านไดพ้กัผ่อนและชมทศันียภาพระหวา่งทาง  
เทีOยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเขา้ชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) สิ�งก่อสรา้งจากสมยักรีกซึ�งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขนัขบัรถศึก 

(Chariot Racing) มเีสาโอเบลสิคซ์ึ�งเหลอืแค่ส่วนปลายที�ยาว M- เมตร แต่กระนั/นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะท ั/งเสามงีาน
แกะสลกัอนัมคีวามหมายและมีค่ายิ�ง จากนั/นนําทุกท่านชม Grand Bazar ตลาดในย่านเมืองเก่า ในภาษาตุรกีเรียกว่า 
“Kapalıçarsı” หมายถงึตลาดใหญ่ และเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งในโลก ก่อต ั/งเมื�อปี ค.ศ. Fe,F โดย สุลต่านเมหเ์หมด็ที� M แห่ง
จกัรวรรดอิอตโตมนั (Fatih Sultan Mehmet) เพื�อกระตุน้ความทางเศรษฐกิจ และเป็นแหลง่ซื/อขายแลกเปลี�ยนสนิคา้ ใน
เสน้ทางสายไหม จากกรุงคอนสแตนตโินเปิล ไปยงัประเทศต่างๆ ตลาดแห่งนี/มวีวิฒันาการมาเรื�อยๆ จนถงึปจัจบุนั อสิระให ้
ท่านไดเ้ดนิชทสนิคา้ หลงัจากนั/นนาํทุกท่านเดนิชม Taksim Square ถนนใจกลางเมอืงอสิตนับูลที�ไดค้รึกครื/นไปดว้ยรา้น
รวงต่างๆ มากมาย และเดนิชมวถิชีวีติผุค้นที�  

คํ Oา      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั GOLDEN WAY HOTEL ระดบั F* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีOเจด็  สเุหร่าสนํี9าเงนิ – สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย – อโุมงคเ์กบ็นํ9าเยเรบาตนั – พระราชวงัทอปกาปี – ลอ่งเรอืช่องแคบบอส
ฟอรสั  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชม สุเหร่าสนํี9าเงนิ (Blue Mosque) หรอื ชื�อเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที� F (Sultan Ahmed Mosque) 

ที�มาของชื�อสุเหร่าสนีํ /าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื/องสนีํ /าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึ�งทาํเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอก
กหุลาบ คารเ์นช ั �น ทวิลปิ เอกลกัษณเ์ด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมื�อถงึเวลาที�จะตอ้งทาํพธิลีะหมาด 
Minaret , หอ เท่ากบัสุเหร่าที�นครเมกกะ สุเหร่านี/สรา้งในปี MFNM เสรจ็ปี MFNG (F ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิ/นพระชนม์



 

ดว้ยอายุเพยีง MI พรรษา) ภายในมทีี�ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ทาํละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง M,- บาน 
สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที�ฝงัศพของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิ�งก่อสรา้งที�อาํนวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชนท ั �วไป เช่น หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบนํ/า ที�พกักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) การเขา้ชม
สุเหร่าทกุแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาดาํ เป็นการเคารพสถานที� ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาทาํ
กริยิาใหส้าํรวม จากนั/นนาํท่านชม F ใน I สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia 
Sophia) ปจัจบุนัเป็นที�ประชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี/ เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามคํ/าที�
สลกัอย่างวจิติร และประดบัไวง้ดงาม F-H ตน้ จากนั/นนาํท่านเขา้ชม อโุมงคเ์กบ็นํ9าเยเรบาตนั (Yerebatan Sarnici) สรา้ง
ขึ/นในสมยัจกัรพรรดจิสัตนิเนียน ในปี ค.ศ. NVM เพื�อเป็นที�เก็บนํ /าสาํหรบัใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามที�กรุงอสิตนับูลถกู
ขา้ศึกปิดลอ้มเมอืง มคีวามกวา้ง ,N เมตร ยาว FeV เมตร มเีสาคํ /าหลงัคา VV, ตน้ 

เทีOยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอบัดุลเมจิต ในปี ค.ศ. FHeV-FHN, ยุค

ปลายอาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดท ั/งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของ
จกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสรา้งท ั/งสิ/น FM ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที�ไดร้บัการตกแต่งอย่าง
สวยงาม และไม่คาํนึงถงึความสิ/นเปลอืงใด ๆ ท ั/งสิ/น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึ�งอยู่เหนืออ่าว
เลก็ ๆ ที� ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัได
ลูกกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนกั e.N ตนั  นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) สรา้งในสมยั
สุลต่านเมหเ์มตที� M หรือ เมหเ์มตผูพ้ชิิต ภายหลงัที�ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อสิตนับูลในปจัจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมี
พระราชประสงคท์ี�จะใหเ้มอืงนี/ เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวงันี/ขึ/นเป็นที�ประทบั
อย่างถาวร พระราชวงัแห่งนี/มอีาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเนื/อที�เกือบ I--,--- ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตามแนว
ฝั �งทะเลมารม์าร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิี�ใชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล ํ /าค่า อาทเิช่น เพชร 
G, กะรตั กริชทองประดบัมรกต เครื�องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื�องทรงของสุลต่านในแต่ละยุค 
จากนั/นนาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) จุดที�บรรจบกนัของทวปียุโรปและเอเชีย ซึ�งทาํใหป้ระเทศตุรกี
ไดร้บัสมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวปี ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคญัเนื�องจากเป็น เสน้ทางเดนิเรือที�
เชื�อมทะเลดําเขา้กบัทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที�ต ั/งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ไดแ้ก่ Rumeli Castle และ 
Anatolia Castle โดยจดุชมววิที�สาํคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เชื�อมใหร้ถยนต ์สามารถวิ�งขา้มฝั �งยุโรปและเอเชียได ้
สรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1973 มคีวามยาวท ั/งสิ/น 1,560 เมตร และได ้กลายเป็นสะพานแขวนที�ยาวเป็นอนัดบั 4 ของโลกในสมยั
นั/น (ปจัจุบนัตกไปอยู่อนัดบัที� 21) ขณะที�ล่องเรือใหท่้านไดช้มทวิทศันท์ ั/งสองขา้งที�สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอส
ฟอรสั ยงัเป็นจดุยุทธศาสตรท์ี�สาํคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศ 

คํ Oา      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล นาํท่านเชค็อนิเพื�อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยแวะเปลี�ยน
เที�ยวบนิที�ประเทศบาหเ์รน  

 

วนัทีOแปด อสิตนับูล – บาหเ์รน – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 



 

fd.dg น.  บินลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบิน GULF AIR เที�ยวบินที� GF04� (บริการอาหารและเครืOองดืOมบนเครืOอง) ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ช ั �วโมง 45 นาท ี

f6.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนั/นใหท่้านเปลี�ยนเที�ยวบนิเพื�อเดนิทางต่อไปยงัประเทศ
ไทย 

f�.ff น.  บินลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที�ยวบินที� GF150 
(บรกิารอาหารและเครืOองดืOมบนเครืOอง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั �วโมง 30 นาท ี

df.ef น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

........................................................................................ 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเงืOอนไขการใชบ้รกิาร 

ตรุก ี+ บาหเ์รน เทีOยวฟิน มหานคร d ทวปี B วนั � คนื – GF 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง
ละ 2 – 3 ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
เสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
ไม่เสรมิเตยีง 

ไม่รวมตั Wว
เครืOองบนิ 

พกัเดีOยว 

fg-ed ก.ค. �d 25,990 25,990 24,990 10,990 6,900 
ed-e� ก.ค. �d 25,990 25,990 24,990 10,990 6,900 
14-21 ก.ค.�d d9,99f d9,99f d8,99f 14,990 6,900 
e�-d� ก.ค. �d 25,990 25,990 24,990 10,990 6,900 
de-dB ก.ค. �d 25,990 25,990 24,990 10,990 6,900 
09–e� ส.ค.�d dB,99f dB,99f d�,99f 13,990 6,900 
eD–df ก.ย.�d d�,99f d�,99f d�,99f 12,990 6,900 
e5–d2 ก.ย.�d 25,990 25,990 24,990 10,990 6,900 
20–d7 ก.ย.�d d�,99f d�,99f d�,99f 12,990 6,900 
22-29 ก.ย.62 25,990 25,990 24,990 10,990 6,900 
d�ก.ย.–fFต.ค.�d dB,99f dB,99f d�,99f 13,990 6,900 
d9ก.ย.–f6ต.ค.�d dB,99f dB,99f d�,99f 13,990 6,900 



 

 

อตัราค่าขา้งตน้นี9 รวม 
� ตั WวเครืOองบนิชั9นประหยดัระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 
� ค่าธรรมเนียมภาษีนํ9ามนัเชื9 อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 
� ทีOพกัโรงแรมตามรายการ � คนื พกัหอ้งละ d – D ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิOมเงนิพกัหอ้งเดีOยว) 
� อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื9อหรอืเปลีOยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานทีOตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ9าหนกักระเป๋าไม่เกนิ dD กก. ท่านละ e ชิ9น 
� ค่ารถรบั-สง่สถานทีOท่องเทีOยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ e,fff,fff บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ dff,fff บาท ไม่ครอบคลมุผูท้ีOมีอายเุกนิ 85 ปี (ตามเงืOอนไขกรมธรรม)์  

04-11 ต.ค.�d 30,990 30,990 29,990 15,990 7,900 
06-13 ต.ค.�d 31,990 31,990 30,990 16,990 7,900 
11-18 ต.ค.�d 31,990 31,990 30,990 16,990 7,900 
13-20 ต.ค.�d 31,990 31,990 30,990 16,990 7,900 
18-25 ต.ค.�d 31,990 31,990 30,990 16,990 7,900 
20-27 ต.ค.�d 31,990 31,990 30,990 16,990 7,900 
25ต.ค.-01พ.ย.62 31,990 31,990 30,990 16,990 7,900 
27ต.ค.-03พ.ย.62 30,990 30,990 29,990 15,990 7,900 
fD – ef พ.ย. �d 30,990 30,990 29,990 15,990 7,900 
ef – e� พ.ย. �d 3d,990 3d,990 De,990 15,990 7,900 
e� – dF พ.ย. �d 3d,990 3d,990 De,990 15,990 7,900 
dF พ.ย. – fe ธ.ค. �d 30,990 30,990 29,990 15,990 7,900 
fe – fB ธ.ค. �d 3g,990 3g,990 DF,990 15,990 7,900 
fB – eg ธ.ค. �d DD,990 3D,990 Dd,990 15,990 7,900 
dd – d� ธ.ค. �d 3F,990 3F,990 DD,990 15,990 7,900 
d� ธ.ค. �d – fg ม.ค. �D D�,990 3�,990 D�,990 15,990 7,900 



 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิOม 7% 

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี9 ไม่รวม 
× ภาษีหกั ณ ทีOจา่ย D% 

× ค่าธรรมเนียมภาษีนํ9ามนัเชื9 อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีทีOสายการบนิปรบัเพิOมขึ9น 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีOของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีOระบ ุเช่น ค่าเครืOองดืOมและค่าอาหารทีOส ั OงเพิOมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครืOองดืOมส ั Oง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีOตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีOกรมแรงงานทั9งทีOเมืองไทยและต่างประเทศซึOงอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ9าหนกักระเป๋าเดินทางทีOเกนิจากทีOทางสายการบนิกาํหนดไว ้2D กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิOน,คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรร์วม �f USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์e ท่าน 
 
 

 

เงืOอนไขการสาํรองทีOนั Oง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั9น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชืOอและหนา้หนงัสอืเดินทาง
เพืOอยนัการจองทีOนั Oง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 1g,fff บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นทีOเหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั9งหมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั9นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaในการ
ยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคนืเงนิท ั9งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยทีOเกดิขึ9นจรงิ 
3.เมืOอท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั9งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงืOอนไขและขอ้ตกลง
การใหบ้รกิารทีOไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี9 ท ั9งหมดนี9 แลว้ 
 

เงืOอนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั9งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิaไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงืOอนไขใดๆทั9งสิ9น 
d.ยกเลกิการเดินทาง 21 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์gf% 
D. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง �-eF วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย Bf% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
F. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า e-� วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยท ั9งหมด eff% ของราคาทวัร ์
5. สาํหรบัผูโ้ดยสารทีOไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ืOนวซ่ีาให ้เมืOอผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิaในการคนืค่ามดัจาํท ั9งหมด 



 

 
เงืOอนไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaในการเปลีOยนแปลงราคาและเงืOอนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั9งนี9 ใหขึ้9นอยู่กบัดลุยพนิิจของบรษิทั
ฯ เท่านั9น อกีท ั9งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิิ9นสดุสมบูรณ์ 
2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิaทีOจะเปลีOยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดั
ดา้นภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัทีOเดินทางจรงิ ท ั9งนี9 ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสดุของลูกคา้
สว่นมากเป็นสาํคญั 
3.รายการทวัรนี์9 เป็นการท่องเทีOยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีOยน และราคาตั WวเครืOองบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaในการปรบัเปลีOยนราคา
ค่าบรกิารในกรณีทีOมีการขึ9นราคาค่าต ั WวเครืOองบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ9ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอื
อตัราแลกเปลีOยนไดป้รบัขึ9นในช่วงใกลว้นัทีOคณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเทีOยวนี9  หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ั9งหมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิaไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิาร
ได ้
6. ตั WวเครืOองบนินี9  ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านั9น ไม่สามารถเดินทางกอ่นและกลบัหลงัได ้หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้ม
คณะทวัร ์ต ั WวเครืOองบนิขากลบัซึOงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
7.ค่าบรกิารทีOท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมา
ขาดเช่นกนั ดงันั9นหากท่านมีเหตอุนัใดทีOทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเทีOยวพรอ้มคณะตามรายการทีOระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้
8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีOเกีOยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีOยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนสง่ หรอื หน่วยงานทีOใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีOจะจดับรกิารทวัรอ์ืOนทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั9นๆ 
9.มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิaในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั9งสิ9นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั9น 
10.โปรแกรมทวัรนี์9 จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั9นตํ Oา 30 ท่านรวมในคณะตามทีOกาํหนดไวเ้ท่านั9น หากมีจาํนวนผู ้
เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีOกาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีOยนกาํหนดการเดินทาง ในกรณีทีOมีผูเ้ดินทาง eg-
e� ท่าน ตอ้งเพิOมเงนิท่านละ F,fff บาท, กรณีทีOมีผูเ้ดินทาง df-dF ท่าน ตอ้งเพิOมเงนิท่านละ D,fff บาท และในกรณีทีOมีผูเ้ดินทาง dg-
d� ท่าน ตอ้งเพิOมเงนิท่านละ d,fff บาท 
11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพืOอท่องเทีOยวเท่านั9น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืOน ๆ เช่น การ
ไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การ
รา้ย และ อืOน ๆ ทีOเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดมี้สว่นรูเ้หน็ เกีOยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการ
กระทาํดงักลา่วท ั9งสิ9น 
12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ทีOตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั9นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึOงอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaทีOจะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ั9งหมด 



 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื9อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีOยวดว้ย
ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีOผูเ้ดินทางไดซื้9อระหว่างการเดินทางท่องเทีOยวนี9  
14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีOยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 
15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 
บรษิทัขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีOเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaทีOจะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีOเกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยดุงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีOอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิOมเตมิทีOเกดิขึ9นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaทีOจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ทีOเกีOยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมิูอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีOเดินทางไป 
18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั9งสิ9น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึOงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเทีOยว(ซึOงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงืOอนไขนี9 ในกรณีทีOเกดิเหตสุดุวสิยั ซึOงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
e�.กรณีทีOท่านตอ้งออกตั Wวภายใน เช่น (ต ั WวเครืOองบนิ,ต ั Wวรถทวัร,์ต ั Wวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีOเจา้หนา้ทีOทกุคร ั9งก่อนทาํการออกตั Wว เนืOองจากสาย
การบนิอาจมีการปรบัเปลีOยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั Wว
ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลีOยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงืOอนไขดงักลา่วแลว้ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เลม่นํ9าเงนิ)เดินทางเพืOอการท่องเทีOยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั9งสิ9น 
2d. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพืOอท่องเทีOยวเท่านั9น 
(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
23. ระดบัของโรงแรม 4-5 ดาว ทีOระบไุวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั9น บางโรงแรมอาจจะไม่เทยีบเท่ากบัมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดบั
ของโรงแรมทีOระบนุั9นเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเทีOยวประเทศตรุก ี

 
 

 


