
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมเดินทางสมัผัสความย่ิงใหญ�แห�งดนิแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร!ท่ีย่ิงใหญ�และ

ยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมอืงคัปปาโดเกีย 

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เคร่ืองรางนําโชคของประเทศตุรกี ท�านละ 1 อัน 



แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทDองถิ่นคุณภาพที่ทํามาจากทับทิมหอมช่ืนใจ ท�านละ 1 กล�อง 

แถมฟรี!! ไอศกรีมทDองถิ่นของตุรกีท�านละ 1 อัน  

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท�านละ 1 แกDว 
****(สงวนสิทธิ์สําหรับกรุQปที่ออกเดินทาง 20 ท�านข้ึนไปเท�าน้ัน)**** 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 

สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล!ถ้ํา 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย 

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-มัสกัต-อิสตันบลู       (-/-/-) 
11.00 น. คณะผู�เดินทางพร�อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออกระหว�างประเทศ ชั้น4 สายการบิน 

OMAN AIR เคาน!เตอร! Q ประตู 8 ซ่ึงมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางแก�ท�าน 

14.35 น. เหิรฟ.าสู� เมืองมัสกัต(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY812 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชDา 
กลาง
วัน 

ค่ํา 
โรงแรมท่ีพัก 
หรือเทียบเท�า 

1 กรุงเทพฯ-มัสกัต-อิสตันบูล ✈ ✈ ✈ 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

2 
อิสตันบูล-สุล�องเรือช�องแคบบอสฟอรัส- เมืองชานัคคาเล�-มDาไมDจําลอง
เมืองทรอย   

O O O 
CANAKKALE 
IRIS HOTEL 

3 
เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอาร!เทมิสโบราณ-รDานขนม TURKISH 
DELIGHT-เมืองโบราณเอฟฟpซุส-บDานพระแม�มารี  

O O O 
KUSADASI MARINA 

HOTEL&SUITES 

4 เมืองปามุคคาเล�-ปราสาทปุยฝsาย-เมืองเฮียราโพลิส O O O 
PAMUKKALE 

NINOVA THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล�-เมืองคอนย�า–สวนผีเส้ือหรือพิพิธภัณฑ!เมฟลาน�า-คัปปา
โดเกีย-ระบําหนDาทDอง  

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 
คัปปาโดเกีย-นครใตDดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ!กลางแจDง-หุบเขาอุซิ
ซาร!-เมืองอังการ�า   

O O O 
ANKARA BERA 

HOTEL 

7 
กรุงอิสตันบูล–สุเหร�าสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปz-สุเหร�า
เซนต!โซเฟ{ย 

O O O 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

8 กรุงอิสตันบูล–ตลาดสไปซ!มาร!เก็ต- TAKSIM SQUARE O O O - 

9 อิสตันบูล-มัสกัต-กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
 
 
 
17.25 น. เดินทางถึง เมืองมัสกัต(MCT)ประเทศโอมาน (ใชDเวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง) เวลาท่ีมัสกัต ชDากว�าไทย -3 

ช่ัวโมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ช่ัวโมง 55 นาที) 
20.10 น. เหิรฟ.าสู� เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY163 

  (ใชDเวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง 20 นาที) มีแซนวิส น้ําผลไมD กาแฟ ชา ใหDบริการบนเครื่อง 
00.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร!กกรุงอิสตันบูล หลังผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมือง จากนั้นนําทุกท�าน

เดินทางเข�าสู� ตัวเมืองอิสตันบูล 
06.00 น. คณะผู�เดินทางพร�อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออกระหว�างประเทศ ชั้น4 สายการบิน 

OMAN AIR เคาน!เตอร! Q ประตู 8 ซ่ึงมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางแก�ท�านตั้งแต�พีเรียดเดินทางวันท่ี17 พ.ย. 61เป}นตDนไป 

09.20 น. เหิรฟ.าสู� เมืองมัสกัต(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เท่ียวบินท่ี WY818 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)ตั้งแต�พีเรียดเดินทางวันท่ี17 พ.ย. 61เป}นตDนไป 
12.50 น. เดินทางถึง เมืองมัสกัต(MCT)ประเทศโอมาน (ใชDเวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง) เวลาท่ีมัสกัต ชDากว�าไทย -3 

ช่ัวโมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ช่ัวโมง 55 นาที)ตั้งแต�พีเรียดเดินทางวันท่ี17 พ.ย. 61เป}นตDนไป 
14.30 น. เหิรฟ.าสู� เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY163 

  (ใชDเวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมง 20 นาที) มีแซนวิส น้ําผลไมD กาแฟ ชา ใหDบริการบนเครื่องตั้งแต�พีเรียดเดินทาง
วันท่ี17 พ.ย. 61เป}นตDนไป 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร!กกรุงอิสตันบูล หลังผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมือง จากนั้นนําทุกท�าน
เดินทางเข�าสู� ตัวเมืองอิสตันบูลตั้งแต�พีเรียดเดินทางวันท่ี17 พ.ย. 61เป}นตDนไป 
 นําท�านเขDาสู�ท่ีพัก ISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันที่สอง อิสตันบูล-ล�องเรือช�องแคบบอสฟอรัส-เมืองชานัคคาเล�-มDาไมDจําลองเมืองทรอ(B/L/D) 
เชDา  บริการอาหารเชDา ณ ภัตตาคารทDองถ่ิน 

นําทุกท�านล�องเรือช�องแคบบอสฟอรัส จุดท่ีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงทําให�ประเทศตุรกีได�รับ
สมญานามว�า ดินแดนแห�งสองทวีป ช�องแคบบอสฟอรัสยังเป6นจุดยุทธศาสตร7สําคัญเนื่องจากเป6นเส�นทางเดินเรือ
ท่ีเชื่อมทะเลดําทะเลมาร7มาร�า เราจะได�เห็นป.อมป9นท่ีต้ังเรียงรายอยู�ตามช�องแคบได�แก� Rumeli Castle และ 
Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีสําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให�รถยนต7สามารถวิ่งข�ามฝHIงยุโรปและ
เอเชียได� สร�างเสร็จในปJ ค.ศ.1973 มีความยาวท้ังสิ้น 1,560 เมตร และได�กลายเป6นสะพานแขวนท่ียาวเป6น
อันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปHจจุบันตกไปอยู�อันดับท่ี 21) ขณะท่ีล�องเรือพร�อมด่ืมดํ่ากับบรรยากาศสองข�างทาง 



ซ่ึงสามารถมองเห็นได�ไม�ว�าจะเป6นพระราชวังโดลมาบาเช�และบ�านเรือนของบรรดาเหล�าเศรษฐีท่ีสร�างได�สวยงาม
ตระการตา  

 
 
 

 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําท�านสู�เมืองชานัคคาเล� ใชDเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
หลังจากนั้นนําทุกท�านออกเดินทางสู� กรุงทรอย เพ่ือชม มDาไมDจําลองเมืองทรอยซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ7อัน
ชาญฉลาดด�านกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป6นสาเหตุท่ีทําให�กรุงทรอยแตกสงครามมDาไมD เป6นสงครามท่ีสําคัญ
ตํานานของกรีกและเป6นสงครามระหว�างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู�รบกันเป6นเวลาสิบปJ 
กองทัพกรีกก็ได�คิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสร�างม�าไม�จําลองขนาดยักษ7ท่ีเรียกว�าม�าไม�เมืองทรอย โดย
ทหารกรีกได�เข�าไปซ�อนตัวอยู�ในม�าโทรจันแล�วก็ทําการเข็นไปไว�หน�ากรุงทรอยเหมือนเป6นของขวัญและ
สัญลักษณ7ว�าชาวกรีกยอมแพ�สงครามและได�ถอยทัพออกห�างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเม่ือเห็นม�าโทรจันก็ต�าง
ยินดีว�ากองทัพกรีกได�ถอยทัพไปแล�วก็ทําการเข็นม�าโทรจันเข�ามาในเมืองแล�วทําการเฉลิมฉลองเป6นการใหญ�เม่ือ
ชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกท่ีซ�อนตัวอยู�ก็ออกมาจากม�าโทรจันแล�วทําการเปYดประตูเมืองให�กองทัพ
กรีกเข�ามาในเมืองแล�วก็สามารถยึดเมืองทรอยได� ก�อนท่ีจะทําการเผาเมืองทรอยท้ิง  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หDองอาหารของโรงแรม 
 นําท�านเขDาสู�ท่ีพัก CANAKKALE KOLIN HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันที่สาม เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอาร!เทมิสโบราณ-รDานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองโบราณเอฟ
ฟpซุส-บDานพระแม�มารี             (B/L/D) 

เชDา  บริการอาหารเชDา ณ ภัตตาคารทDองถ่ิน   
นําท�านออกเดินทางสู� เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช�เวลาเดินทางประมาณ  3.20 
ชั่วโมง) เป6นเมืองท�าท่ีสําคัญทางการค�าอีกเมืองหนึ่งของตุรกีท่ีเป6นสถานท่ีต้ังของโบราณสถานท่ีสําคัญสิ่ง
มหัศจรรย7ยุคโบราณ จากนั้นนําท�านชม วิหารเทพีอาร!เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย7ยุคโบราณ ท่ีปHจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต�ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ�ในอดีตได� 
จากนั้นนําท�านซ้ือขอฝากตามอัธยาศัย รDานขนม Turkish Delight ของฝากข้ึนชื่อของประเทศตุรกี  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทุกท�านเดินทางสู� เมืองโบราณเอฟฟpซุส เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไว�เป6นอย�างดีเมืองหนึ่ง เคย
เป6นท่ีอยู�ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเข�ามาปHกหลักสร�างเมือง ซ่ึงรุ�งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก�อน
คริสต7กาล ต�อมาถูกรุกรานเข�ายึดครองโดยพวกเปอร7เซียและกษัตริย7อเล็กซานเดอร7มหาราช ภายหลังเม่ือโรมัน



เข�าครอบครองก็ได�สถาปนาเอฟฟYซุส ข้ึนเป6นเมืองหลวงต�างจังหวัดของโรมัน นําท�านเดินบนถนนหินอ�อนผ�านใจ
กลางเมืองเก�าท่ีสองข�างทางเต็มไปด�วยซากสิ่งก�อสร�างเม่ือสมัย 2,000 ปJท่ีแล�ว ไม�ว�าจะเป6นโรงละครกลางแจ�งท่ี
สามารถจุผู�ชมได�กว�า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใช�งานได�จนถึงปHจจุบันนี้ นําท�านชม หDองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ 
(ROMAN BATH)ท่ียังคงเหลือร�องรอยของห�องอบไอน้ํา ให�เห็นอยู�จนถึงทุกวันนี้, ห�องสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการ
เก็บรักษาหนังสือไว�ได�เป6นอย�างดีทุกสิ่งทุกอย�างล�วนเป6นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ�อนหวานและฝJมือ
ประณีต 

 
 
 
 
 
 

นําท�านสู�เยี่ยมชม บDานพระแม�มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเชื่อกันว�าเป6นท่ีสุดท�ายท่ีพระแม�มารีมาอาศัย
อยู�และสิ้นพระชนม7ในบ�างหลังนี้ ถูกค�นพบอย�าปาฏิหาริย7 โดยแม�ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน 
เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปJ ค.ศ. 1774-1824 ได�เขียนบรรยายสถานท่ีไว�ในหนังสืออย�าง
ละเอียดราวกับเห็นด�วยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค�นห�าบ�านหลังนี้ จนพบในปJ ค.ศ. 
1891 ปHจจุบันบ�านพระแม�มารีได�รับการบูรณะเป6นบ�านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปHfนของพระแม�มารี ซ่ึงพระ
สันตปาปา โปgป เบเนดิกส7ท่ี 6 ได�เคยเสด็จเยือนท่ีนี่ บริเวณด�านนอกของบ�าน มีกhอกน้ําสามกhอก ท่ี มีความเชื่อ
ว�าเป6นกhอกน้ําท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกhอกน้ําเป6น 
กําแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเชื่อว�าหากต�องการให�สิ่งท่ีปรารถนาเป6นความจริงให�เขียนลงในผ�าฝ.ายแล�วนําไปผูกไว�
แล�วอธิษฐาน 

 
 
 
 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หDองอาหารของโรงแรม 

 นําท�านเขDาสู�ท่ีพัก KUSADASI CHARIMA HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันที่สี ่  เมืองปามุคคาเล�-ปราสาทปุยฝsาย-เมืองเฮียราโพลิส     (B/L/D) 
เชDา   บริการอาหารเชDา ณ หDองอาหารของโรงแรม 

นําท�านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป6นโรงงานผลิตเครื่องหนังข้ันหลากหลาย ให�ทุกท�านได�ทดลองการ
เป6นนายแบบและนางแบบเสื้อหนังต�างๆตามอัธยาศัย จากนั้นนําท�านเข�า ชมโรงงานท�อพรม สิ่งท�อข้ึนชื่อของ
ประเทศตุรกี เป6นพรมท�อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซ้ือได�ตามอัธยาศัย 



กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นนําทุกท�านเดินทางสู� เมืองปามุคคาเล� ใช�เวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแร�ร�อน
ไหลทะลุข้ึนมาจากใต�ดินผ�านซากปรักหักพังของเมืองเก�าแก�สมัยกรีกก�อนท่ีไหลลงสู�หน�าผา นําท�านชม ปราสาท
ปุยฝsาย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร�ร�อนนี้ได�ก�อให�เกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป6นชั้นๆหลายชั้นและผล
จากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให�เกิดเป6นแก�งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเป6นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก
ท�านจะได�สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เป6นเมืองโรมันโบราณท่ีสร�างล�อมรอบบริเวณท่ีเป6นน้ําพุเกลือแร�ร�อนซ่ึงเชื่อ
กันว�ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผ�านไปภัยธรรมชาติได�ทําให�เมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยู�ท่ัวไปบางส�วนยังพอมองออกว�าเดิมเคยเป6นอะไรเช�น โรงละครแอมฟYเธียร7เตอร7ขนาดใหญ�
วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป6นต�น  

 
 
 
 

 
จากนั้นนําท�านเข�า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช�น ผ�าพันคอ ผ�าปูท่ีนอน เสื้อผ�า  
เป6นต�น เป6นสินค�าท่ีผลิตด�วยคอตตอน100%  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หDองอาหารของโรงแรม 
 นําท�านเขDาสู�ท่ีพัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันที่หDา เมืองปามุคคาเล�-เมืองคอนย�า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ!เมฟลาน�า-คัปปาโดเกีย 
   ระบําหนDาทDอง             (B/L/D) 
เชDา   บริการอาหารเชDา ณ หDองอาหารของโรงแรม 

นําท�านเดินทางสู� เมืองคอนย�า (Konya) ซ่ึงเคยเป6นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร 
ใชDเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกท�านสู� สวนผีเส้ือ Butterfly Garden มีผีเสื้อให�ชมว�า 50 สายพันธุ7ของผีเสื้อ ทําให�เราทราบถึงวงจรชีวิต
ของผีเสื้อ ณ ท่ีแห�งนี้จะได�สัมผัสความหลากหลายของพืช ดอกไม�หลากสี พร�อมสัตว7ชนิดอ่ืนๆ นับว�าเป6นสถานท่ี
อีกแห�งท่ีมีความน�าสนใจเป6นอย�างยิ่ง(สวนผีเส้ือจะปpดทําการทุกวันจันทร!ของสัปดาห!หากคณะเดินทางไปท่ี
สวนผีเส้ือตรงกับวันจันทร!ทางคณะจะปรับเปล่ียนใหDเดินทางเขDาชมท่ีพิพิธภัณฑ!เมฟลาน�าแทน) 

 
 
 
 

 



นําทุกท�านสู� พิพิธภัณฑ!เมฟลาน�า (Mevlana museum) เดิมเป6นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ 
โดยการเดินหมุนเป6นวงกลมขณะฟHงเสียงขลุ�ย ส�วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ7เป6นสุสานของเมฟลาน�า เจลาลุคดิน รูม่ี 
อาจารย7ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห�งสุลต�านอาเลดิน เคย7โคบาท ภายนอกเป6นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี
เขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป6นสุสานสําหรับผู�ติดตาม สานุศิษย7 บิดา และบุตร ของเมฟ
ลาน�าด�วย 
 
 

 
 
 

จากนั้นเดินทางสู� เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช�เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง 30 นาที ระหว�างทางแวะชม Caravansaraiท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป6นสถานท่ีพักแรม
ของกองคาราวานตามเส�นทางสายไหมและชาวเติร7กสมัยออตโตมัน 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หDองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําท�านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบําหนDาทDอง”หรือ Belly Danceเป6นการเต�นรําท่ีเก�าแก�อย�างหนึ่งเกิด
ข้ึนมาเม่ือประมาณ 6000 ปJ ในดินแดนแถบอียิปต7 และเมดิเตอร7เรเนียนนักประวัติศาสตร7เชื่อกันว�าชนเผ�ายิปซี
เร�ร�อนคือคนกลุ�มสําคัญท่ีได�อนุรักษ7ระบําหน�าท�องให�มีมาจนถึงปHจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําให�ระบํา
หน�าท�องแพร�หลายมีการพัฒนาจนกลายเป6นศิลปะท่ีโดดเด�น สวยงามจนกลายมาเป6นระบําหน�าท�องตุรกีใน
ปHจจุบัน(บริการเครื่องด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 
 นําท�านเขDาสู�ท่ีพักโรงแรมสไตล!ถ้ํา!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท�า(คัปปาโดเกีย) 

**หมายเหตุ:กรณีหDองพักโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป}นโรงแรมเทียบเท�าระดับเดียวกัน** 

วันที่หก คัปปาโดเกีย-นครใตDดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ!กลางแจDง-หุบเขาอุซิซาร!  
  เมืองอังการ�า               (B/L/D) 

** สําหรับท�านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตDองออกจากโรงแรม 05.30 น.  
เพ่ือชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมไดDยาก ใชDเวลาอยู�บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

(ค�าข้ึนบอลลูนไม�ไดDรวมอยู�ในค�าทัวร!ประมาณ 210-250 USD) 
 
 
 

 
 
 
เชDา   บริการอาหารเชDา ณ หDองอาหารของโรงแรม 



จากนั้นนําทุกท�านสู� นครใตDดิน (Underground City) ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนจากองค7การยูเนสโกเป6นมรดก
โลก เมืองใต�ดินของตุรกีมีอยู�หลายแห�ง แต�ละแห�งมีอุโมงค7เชื่อมต�อถึงกันเป6นสถานท่ีท่ีผู�นับถือศาสนาคริสต7ใช�
หลบภัยชาวโรมันท่ีต�องการทําลายร�างพวกนับถือศาสนาคริสต7 เมืองใต�ดินท่ีมีขนาดใหญ� แต�ละชั้นมีความกว�าง
และสูงขนาดเท�าเรายืนได� ทําเป6นห�อง ๆ มีท้ังห�องครัวห�องหมักไวน7 มีโบสถ7 ห�องโถงสําหรับใช�ประชุม มีบ�อน้ํา
และระบบระบายอากาศท่ีดี แต�อากาศค�อนข�างบางเบาเพราะอยู�ลึกและทางเดินบางช�วงค�อนข�างแคบจนเดิน
สวนกันไม�ได�  
 

 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกท�านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ!กลางแจDง ท่ี เมืองเกอเรเม (Goreme)ซ่ึงยูเนสโกข้ึนทะเบียนเป6นมรดกโลก
พิพิธภัณฑ7กลางแจ�งซ่ึงเป6นศูนย7กลางของศาสนาคริสต7ในช�วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป6นความคิดของชาวคริสต7ท่ีต�องการ
เผยแพร�ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป6นจํานวนมากเพ่ือสร�างโบสถ7 และยังเป6นการป.องกันการรุกรานของชนเผ�าลัทธิ
อ่ืนท่ีไม�เห็นด�วยกับศาสนาคริสต7  จากนั้นนําท�านชม หุบเขาอุซิซาร! (Uchisar Valley) หุบเขาคล�ายจอมปลวก
ขนาดใหญ� ใช�เป6นท่ีอยู�อาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกล�าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝJมือมนุษย7ไปเกือบท่ัวท้ัง
ภูเขา เพ่ือเอาไว�เป6นท่ีอาศัย และถ�ามองดี ๆ จะรู�ว�าอุซิซาร7 คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นใน
อดีตอุซิซาร7 ก็มีไว�ทําหน�าท่ีเป6นป.อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไว�สอดส�องข�าศึกยามมีภัยอีกด�วย 
จากนั้นนําท�านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร!รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซ้ือสินค�า และของท่ีระลึก
เดินทางสู� เมืองอังการ�า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช�เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว�างทางให� ท�านได�
ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากนั้นนําทุกท�านเดินทางต�อสู�  เมืองอังการ�า หรือท่ีมีชื่อตาม
ประวัติศาสตร7ว�า Angoraเป6นเมืองหลวงของตุรกีในปHจจุบัน และเป6นเมืองใหญ�อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล 
กรุงอังการาต้ังอยู�ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู�ห�างจากนครอิส
ตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต�เป6นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป6นท่ีต้ังของรัฐบาลกลาง 
ส�วนราชการต�าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต�างๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามี
ประชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําให�กรุงอังการาเป6นเมืองท่ีมีประชากรมากเป6นอันดับ ๒ ของตุรกี และ
อันดับ ๒ ในกลุ�มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตันบูลเป6นศูนย7กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร7มารานั้น 
กรุงอังการาก็เป6นศูนย7กลางทางการค�าและเครือข�ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป6นจุดตัดของการ
คมนาคมทางบก (รถยนต7และรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยงภูมิภาคต�าง ๆ ของตุรกีเข�าด�วยกัน และเป6นศูนย7กลางตลาด
สินค�าเกษตรท่ีขนส�งมาจากภาคต�างๆ ท่ัวตุรกีด�วย 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หDองอาหารของโรงแรม 
 นําท�านเขDาสู�ท่ีพัก ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเท�า 



วันที่เจ็ด กรุงอิสตันบูล–สุเหร�าสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปz-สุเหร�าเซนต!โซเฟ{ย 
   (B/L/D) 
เชDา   บริการอาหารเชDา ณ หDองอาหารของโรงแรม 

นําทุกท�านเดินทางต�อสู� กรุงอิสตันบูล ใช�เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.) 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นไม�ไกลนําทุกท�านชม สุเหร�าสีน้ําเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป6นสุเหร�าท่ี
มีสถาปHตยกรรมเป6นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน7 เพราะได�รวบรวมเอาองค7ประกอบ
จากวิหารเซนต7โซเฟJยผนวกกับสถาปHตยกรรมแบบอิสลามด้ังเดิม ถือว�าเป6นมัสยิดท่ีใหญ�ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคน
ได�เรือนแสน ใช�เวลาในการก�อสร�างนานถึง 7 ปJ ระหว�าง ค.ศ.1609-1616 โดยต้ังชื่อตามสุลต�านผู�สร�างซ่ึงก็คือ 
Sultan Ahmed นั้นเอง  
 
 
 

 
 
 

จากนั้นนําทุกท�านสู� จัตุรัสสุลต�านอะห!เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข�งม�าของชาวโรมัน จุดศูนย7กลางแห�งการ
ท�องเท่ียวเมืองเก�า สร�างข้ึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใช�เป6นท่ีแสดงกิจกรรมต�างๆของชาวเมือง 
ต�อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได�รับการขยายให�กว�างข้ึนตรงกลางเป6นท่ีต้ังแสดง
ประติมากรรมต�าง ๆซ่ึงส�วนใหญ�เป6นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานท่ีแห�งนี้ใช�เป6นท่ีจัดงานพิธีแต�
ในปHจจุบันเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานด�านหน�ามัสยิดสุลต�านอะห7เมตซ่ึงเป6นท่ีต้ังของเสาโอเบลิกส73 ต�น คือเสาท่ีสร�างใน
อียิปต7เพ่ือถวายแก�ฟาโรห7ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลับมาไว�ท่ีอิสตันบูลเสาต�นท่ีสอง คือ เสางู และเสาต�นท่ีสาม คือ
เสาคอนสแตนตินท่ี 7 หลังจากนั้นนําทุกท�านชม พระราชวังทอปกาปz ต้ังอยู�ในเขตเมืองเก�าซ่ึงถือเป6นเขต
ประวัติศาสตร7ท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนเป6นมรดกโลกจากยูเนสโกต้ังแต�ปJ ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปs สร�างข้ึน
โดยสุลต�านเมห7เมตท่ี 2 ในปJ ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกว�างใหญ�ถึง 4 ลานกว�าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก 
ณ จุดท่ีสร�างพระราชวังแห�งนี้สามารถมองเห็นช�องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร7นและทะเลมาร7มาร�าได�อย�าง
ชัดเจน ในช�วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห�งนี้มีราชวงศ7และข�าราชบริพารอาศัยอยู�
รวมกันมากถึงสี่พันกว�าคนนําท�านเข�าชมส�วนของท�องพระโรงท่ีเป6นท่ีจัดแสดงทรัพย7สมบัติข�าวของเครื่องใช�ส�วน
พระองค7เครื่องเงินต�างๆ มากมาย 
 
 
 
 



 
 

จากนั้นนําทุกท�านชม สุเหร�าเซนต!โซเฟ{ย(Saint Sophia)หรือ โบสถ!ฮาเจีย โซเฟJย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย7ของ
โลกยุคกลาง ปHจจุบันเป6นท่ีประชุมสวดมนต7ของชาวมุสลิม ในอดีตเป6นโบสถ7ทางศาสนาคริสต7พระเจ�าจักรพรรดิ
คอนสแตนติน เป6นผู�สร�างเม่ือประมาณคริสต7ศตวรรษท่ี13 ใช�เวลาสร�าง 17 ปJ เพ่ือเป6นโบสถ7ของศาสนาคริสต7แต�
ถูกผู�ก�อการร�ายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย�งระหว�างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต7กับ
ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจ�าจัสตินเนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงได�สร�าง โบสถ7เซนต7โซเฟJย ข้ึน
ใหม� ใช�เวลาสร�างฐานโบสถ7 20 ปJ ตัวโบสถ7 5 ปJ เม่ือประมาณปJ พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค7ต�องการให�เป6น
สิ่งสวยงามท่ีสุดได�พยายามหา สิ่งของมีค�าต�างๆมาประดับไว�มากมาย สร�างเสร็จได�มีการเฉลิมฉลองกันอย�าง 
มโหฬารต�อมาเกิดแผ�นดินไหวอย�างใหญ�ทําให�แตกร�าวต�องให�ช�างซ�อมจนเรียบร�อยในสภาพเดิมเม่ือสิ้นสมัยของ
จักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ�าโมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเป6นผู�นับถือศาสนาอิสลามจึงได�
ดัดแปลงโบสถ7หลังนี้ให�เป6นสุเหร�าของชาวอิสลาม 
 

 
 
 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หDองอาหารของโรงแรม 

 นําท�านเขDาสู�ท่ีพัก ISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันที่แปด กรุงอิสตันบูล–ตลาดสไปซ!มาร!เก็ต-อุโมงค!เก็บนํ้าเยเรบาตัน- TAKSIM SQUARE(B/L/-) 
เชDา   บริการอาหารเชDา ณ หDองอาหารของโรงแรม 

นําท�านสู�ตลาดสไปซ!มาร!เก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื่องเทศ ให�ท�านได�อิสระเลือกซ้ือของฝากได�ในราคา
ย�อมเยา ไม�ว�าจะเป6นของท่ีระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม�อบแห�ง ขนมของหวานข้ึนชื่อและถ่ัวหลากหลาย
ชนิดให�เลือกสรร 

   
 

 
 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



จากนั้นอิสระช�อปปYfงย�าน “ทักซิม สแควร! (TAKSIM SQUARE)”เป6นย�านท่ีคึกคักท่ีสุดในมหานครอิส ตันบูล 
เพราะเป6นย�านท่ีเป6นจุดศูนย7รวมของนักท�องเท่ียวท่ัวโลก มีช็อปปYfง สตรีท ท่ีรายล�อมไปด�วยร�านค�าท้ังแบรนด7โล
คอล และแบรนด7อินเตอร7มากมาย  
 

 
 
 
 
 
 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกต�อการชDอปปp�ง 

ไดDเวลาอันสมควรนําทุกท�านเดินทางสู�สนามบิน 

วันที่เกDา อิสตันบูล-มัสกัต-กรุงเทพฯ       (-/-/-) 
01.25 น. เหิรฟ.าสู� เมืองมัสกัต(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY 164 
  ใชDเวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.25 น. เดินทางถึง เมืองมัสกัต(MCT)ประเทศโอมาน (ใชDเวลาในการเดินทาง 6 ช่ัวโมง) เวลาท่ีมัสกัต ชDากว�าไทย -3 

ช่ัวโมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ช่ัวโมง 55 นาที) 
09.00 น. เหิรฟ.าสู� สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY 815 

  (ใชDเวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง) มีแซนวิส น้ําผลไมD กาแฟ ชา ใหDบริการบนเครื่อง 
18.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร ด�วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  
 

**รายการท�องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงไดD ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงประโยชน!ของลูกคDาเป}นสําคัญ**  
**ก�อนทําการจองทัวร!ทุกคร้ัง กรุณาอ�านโปรแกรมอย�างละเอียดทุกหนDา และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป}นหลัก** 

 
 
 
 
 



อัตราค�าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูDใหญ�  

(พักหDองละ 2-3 ท�าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูDใหญ� 2 ท�าน) 

ราคาเด็กไม�เสริมเตียง  
(พักกับผูDใหญ� 2 ท�าน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ไฟล!ทขาไป WY812 BKK-MCT 14.35-17.25 

ไฟล!ทต�อขาไป WY163 MCT-IST 20.10-00.25 
ไฟล!ทต�อขากลับ WY164 IST-MCT 01.25-07.25 
ไฟล!ทขากลับ WY815 MCT-BKK 09.00-18.00 

10-18 พ.ย. 61 29,777 บาท 29,777 บาท 29,777 บาท 7,500 บาท 
ไฟล!ทขาไป WY818 BKK-MCT 09.00-12.30 

ไฟล!ทต�อขาไป WY165 MCT-IST 14.30-19.00 
ไฟล!ทต�อขากลับ WY164 IST-MCT 01.25-07.25 
ไฟล!ทขากลับ WY815 MCT-BKK 09.00-18.00 

17-25 พ.ย. 61 
24 พ.ย.-02 ธ.ค.61 

29,777 บาท 29,777 บาท 29,777 บาท 7,500 บาท 

01-09 ธ.ค.61 
05-13 ธ.ค.61 

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 7,500 บาท 

08-16 ธ.ค.61 33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,500 บาท 
15-23 ธ.ค.61 35,555 บาท 35,555 บาท 35,555 บาท 7,500 บาท 
22-30 ธ.ค.61 34,999 บาท 34,999 บาท 34,999 บาท 8,500 บาท 
27 ธ.ค.-04 ม.ค. 62 
28 ธ.ค.-05 ม.ค. 62 
29 ธ.ค.-06 ม.ค. 62 

35,999 บาท 35,999 บาท 35,999 บาท 8,500 บาท 

UPDATE 11/10/18 
**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ท�านข้ึนไป** 
**ราคาน้ีเป}นราคาโปรโมช่ันไม�สามารถสะสมไมล!ไดD** 

หมายเหต ุ
1. ราคาน้ีสําหรับผูDโดยสาร 25 ท�านข้ึนไป หากผูDโดยสารไม�ครบจํานวนดังกล�าวบริษัทฯ  
ขอเก็บค�าทัวร!เพ่ิมท�านละ 2,500 บาท 
2. ไม�มีราคาเด็กเน่ืองจากเป}นราคาพิเศษแลDว 
 



เง่ือนไขในการจองทัวร! 

�งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจ�าย 15,000 บาท/ท�าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรDอมส�งสําเนาหนังสือเดินทาง 

�งวดท่ี 2 :ชําระยอดส�วนท่ีเหลือ ก�อนการเดินทางไม�นDอยกว�า 20 วัน  

�หากไม�ชําระค�าใชDจ�ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
ขDอแนะนําและแจDงเพ่ือทราบ 

�สําหรับห�องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท�านั้น กรณีเดินทางเป6นผู�ใหญ� 3 ท�าน แนะนําให�ท�านเปYด
ห�องพัก เป6น 2 (1 Twin + 1Sgl) ห�องจะสะดวกกับท�านมากกว�า กรณีท่ีลูกค�าพักห�อง 3 ท�านและบางโรงแรมไม�มีห�อง 3 เตียง
บริการ ทําให�ต�องเปYดบริการเป6นห�อง 1Twin + 1Sglทางบริษัทขอเก็บค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามหน�างาน 

�กรณีเดินทางเป}นตั๋วกรุQป หากออกตั๋วแลDวไม�สามารถขอคืนเงินไดDและไม�สามารถเปล่ียนวันเดินทางไดD 

�กระเปzาเดินทางเพ่ือโหลด ให�ท�านละ 1 ใบ น้ําหนักตDองไม�เกิน 30 ก.ก.1ใบ / กระเปzาถือข้ึนเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักต�อง

ไม�เกิน 7 ก.ก./1ใบ  
 
อัตราค�าบริการนี้รวม 

�ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Oman Air ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร�อมคณะ  

�ค�าภาษีสนามบินทุกแห�งตามรายการทัวร7 

�ค�ารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พร�อมคนขับรถท่ีชํานาญเส�นทาง  

�ค�าท่ีพักห�องละ 2 ท�าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเทียบเท�า 

�ค�าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ (บริการน้ําด่ืมบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท�าน/วัน และ ในร�านอาหาร 1 ขวดใหญ�ต�อ 4 ท�าน) 

�ค�าบัตรเข�าชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห�งท่ีระบุตามรายการ 

�ค�าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค�ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุDมครองอาหารเป}นพิษ 
(โดยแพทย!จะตDองระบุในใบรับรองแพทย!ว�า ”อาหารเป}นพิษเท�านั้น”) 
(หมายเหตุ:ค�าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว�า 6 เดือน และ ผู�ใหญ�อายุมากกว�า 75 ปJทางบริษัทประกันฯจะชดใช�ค�า
สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
**ประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไม�ครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเครื่องร�อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ Optional Tour 

ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของท�าน** 
 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

�ค�าหนังสือหนังสือเดินทาง 

�ค�าน้ําหนักของกระเปzาเดินทางในกรณีท่ีเกินกว�าสายการบินกําหนด (30กิโลกรัมต�อท�าน) 

�ค�าใช�จ�ายส�วนตัวต�างๆ เช�น ค�าซักรีด ค�าโทรศัพท7ค�าอาหารสั่งพิเศษ, ค�ามินิบาร7ในห�องพัก  

�ค�าอาหารท่ีไม�ได�ระบุไว�ในรายการ, ค�าโทรศัพท7 ค�าซักรีด ฯลฯ 

�ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3% 



�ค�ายกขนกระเปzาเดินทางท�านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท�าน กรณีใช�บริการ bell boy ของแต�ละโรงแรม 

�เป}นธรรมเนียมปฏิบัติในการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวควรทิปแก�มัคคุเทศก!ทDองถ่ิน+คนขับรถและหัวหนDาทัวร!ท่ีคอยบริการเรา
โดยประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 บาท ต�อทริป 

�ค�าทิปมัคคุเทศก!ทDองถ่ิน ท�านละ 3 USD / ท�าน / วัน (คิดเป}น 8วัน เท�ากับ 24USD) 

�พนักงานขับรถในทDองถ่ิน ท�านละ 2 USD / ท�าน / วัน (คิดเป}น 8วัน เท�ากับ 16USD) 

�ค�าทิปมัคคุเทศก!ไทย ท�านละ 3 USD / ท�าน / วัน (คิดเป}น 9วัน เท�ากับ 27USD) แต�ท้ังนี้มัคคุเทศก!ไทยข้ึนอยู�กับความ
ประทับใจของลูกคDา โดยส�วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก�อนเดินทางทุกท�าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 
 

กรณยีกเลกิ 

�กรณีเดินทางเป}นตั๋วกรุQป หากออกตั๋วแลDวไม�สามารถขอคืนเงินไดDและไม�สามารถเปล่ียนวันเดินทาง 

�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค�าใชDจ�ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม�สามารถ คืนเงินไดD (ตัวอย�างเช�น ค�าตั๋วเคร่ืองบิน, 
ค�าวีซ�า, ค�ามัดจําหDองพัก เป}นตDน)  

�ยกเลิกหลังจากจ�ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไม�สามารถเดินทางได� ซ่ึงต�องมีใบรับรองแพทย7จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการให�บริการ เพื่อให�พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งนี้ อาจจะต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม�สามารถแจ�งได�ว�าสามารถ
คืนเงินได�ทั้งหมดหรือบางส�วน หรือไม�ได�เลย เพราะข้ึนอยู�กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป6น
สําคัญ 

 
***หมายเหตุ*** 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก�อนล�วงหน�า 15 วัน ในกรณีท่ีไม�สามารถทํากรุhปได�อย�างน�อย 20 ท�าน  ซ่ึงในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให�ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร7อ่ืนให�ถ�าต�องการ 

� ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากว�า 15 ท�าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาด
ของพาหนะท่ีใช�ในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร7 โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า 

�ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากว�า 15 ท�าน หรือต่ํากว�ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู�จัดรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค�าทัวร7เพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร7นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป6นสุดวิสัยจนไม�อาจแก�ไขได�และจะไม�
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได�รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน�าทัวร7และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช�น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต�างๆ  

�บริษัทฯ ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายในเหตุการณ7ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค�าใช�จ�ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ�อม เช�น การเจ็บป�วย การถูกทําร�าย การสูญหาย ความล�าช�า หรือ 
อุบัติเหตุต�าง ๆ 



�ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปHจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค�าน้ํามัน หรือ ค�าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัว ตามสถานการณ7ดังกล�าว 

�เนื่องจากรายการทัวร!นี้เป}นแบบเหมาจ�ายเบ็ดเสร็จ หากท�านสละสิทธิ์การใชDบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขDา
ประเทศไม�ว�าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนเงินในทุกกรณี 

�หากลูกคDาท�านใด ย่ืนวีซ�าแลDวไม�ไดDรับการอนุมัติ ลูกคDาตDองชําระค�ามัดจําท่ี 15,000 บาท และค�าวีซ�าตามท่ีสถานฑูตฯ 
เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตDองมีอายุเหลือใชDงานไม�นDอยกว�า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนDาท่ีเหลือไวDประทับตราไม�นDอยกว�า 2 หนDา 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต�างชาติ โปรดสอบถามขDอมลูเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูDโดยสาร มีไฟล!ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว�างประเทศ ที่เกี่ยวขDองกับวันเดนิทางที่ท�านไดDทํา
การจองไวDกับทางบริษัทฯ กรุณาแจDงใหDกับทางเจDาหนDาที่ทราบ ก�อนการชําระเงินค�าตั๋วดังกล�าว ถDาเกดิ

ขDอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 


