
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��รวมเดินทางสมัผสัความยิ�งใหญ่แห่งดินแดน � ทวีป เตม็อิ�มกบัประวตัศิาสตรที์�
ยิ�งใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชื�นชมความงามของธรรมชาตใินรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย�� 
�แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื�องรางนาํโชคของประเทศตรุกี ทา่นละ ; อนั 
�แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ�นคณุภาพที�ทาํมาจากทบัทิมหอมชื�นใจ ทา่นละ ; กลอ่ง 



              

 

    

�แถมฟรี!! ไอศกรีมทอ้งถิ�นของตรุกีทา่นละ ; อนั 
�แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตรุกี ทา่นละ ; แกว้ 

****(สงวนสิทธิNสาํหรบักรุป๊ที�ออกเดินทาง �P ทา่นขึR นไปเทา่นัRน)**** 
�สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ํRา � คืน ที�เมืองคปัปาโดเกีย 

�พกัโรงแรมระดบั T ดาว ตลอดการเดินทาง 

�FREE WIFI ON  BUS ตลอดการเดินทาง!!! 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ          ( - / -
/-) 
;W.YP น. �คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัRน T สาย
การบิน MAHAN AIR เคานเ์ตอร ์S ประต ู8 ซึ�งมีเจา้หนา้ที�ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางแก่ท่าน 
��.Yb น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน MAHAN AIR เที�ยวบินที� W5-050 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

คํ �า 
โรงแรมที�พกั 

หรอืเทียบเทา่ 
; สนามบินสุวรรณภูมิ 

✈ ✈ ✈ - 

� 
เมืองอิสตนับูล-สุเหรา่สีนํRาเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-
สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย-เมืองชานคัคาเล ่ ✈ O O 

CANAKKALE IRIS 

HOTEL 

Y 

เมืองชานคัคาเล-่มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-เมืองเปอรก์ามมั-วิหาร
เทพีอารเ์ทมิสโบราณ-รา้นขนม TURKISH DELIGHT 

เมืองคซูาดาซึ 
O O O 

KUSADASI MARINA 

HOTEL & SUITES 

T 
เมืองคซูาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีปามุคคา
เล-่ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล ่

O O O 

PAMUKKALE 

COLASSEA 

THEMAL HOTEL 

b 
เมืองปามุคคาเล-่เมืองคอนยา่–พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า 

คปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง 
O O O 

BURCUKAYA 

HOTEL 

j 
คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 

หุบเขาอุซิซาร ์  
O O O 

BURCU KAYA 

HOTEL 

k 
เมืององัการา่-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเตริก์ 

ANKA SHOPPING MALL 
O O O 

ANKARA TURIST 

HOTEL 

l เมืององัการา่-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ  O ✈ ✈ - 

W สนามบินสุวรรณภูมิ 
✈ ✈ ✈  



              

 

    

  (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ k ชั �วโมง) 

าสีน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

วนัที�สอง  เมืองอิสตนับูล-สุเหรา่สีนํRาเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย- 
  เมืองชานคัคาเล ่           (-/L/D) 
PY.Tb น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง(ใชเ้วลาตอ่เครื�องประมาณ 3 ชั �วโมง) 
09.00 น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน MAHAN AIR เที�ยวบินที� W5-116 (บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั �วโมง) 
10.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
จากนั,นนําทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) จากนั,นนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํRาเงิน (BLUE MOSQUE) 

หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที�มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซน
ไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั,งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดที�
ใหญ่ที�สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ระหว่าง ค.ศ.9:;<-9:9: โดยตั,งชื�อตาม
สุลต่านผูส้รา้งซึ�งก็คือ Sultan Ahmed นั,นเอง  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั,นนําทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรอืฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่ง
การท่องเที�ยวเมืองเก่า สรา้งขึ, นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื�อใชเ้ป็นที�แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาใน
สมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ, นตรงกลางเป็นที�ตั,งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ�งส่วน
ใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที�แห่งนี, ใชเ้ป็นที�จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื, นที�ลาน
ดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึ�งเป็นที�ตั,งของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาที�สรา้งในอียิปตเ์พื�อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที� 3 
ถูกนํากลบัมาไวที้�อิสตนับลูเสาตน้ที�สอง คือ เสางู และเสาตน้ที�สาม คือเสาคอนสแตนตินที� 7  



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั,นนําทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั,งอยูใ่นเขตเมืองเก่าซึ�งถือเป็นเขตประวติัศาสตรที์�ไดร้บั
การขึ, นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั,งแต่ปี ค.ศ. 9<MN พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ, นโดยสุลต่านเมหเ์มตที� O ในปี 
ค.ศ.9PN< บนพื, นที�กวา้งใหญ่ถึง P ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดที�สรา้งพระราชวงัแห่งนี, สามารถ
มองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงที�เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั 
พระราชวงัแห่งนี, มีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงสี�พนักว่าคนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที�เป็นที�
จดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเครื�องใชส่้วนพระองคเ์ครื�องเงินต่างๆ มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั,นนําทุกท่านชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย9 ใน 6 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 
ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้ง
เมื�อประมาณคริสตศ์ตวรรษที�13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื�อเป็นโบสถข์องศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก่้อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสีย
วอดวายหลายครั,งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกที�นับถือศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระ
เจา้จสัตินเนียนมีอาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ, นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตัวโบสถ ์5 ปี เมื�อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ�งสวยงามที�สุดไดพ้ยายามหา สิ�งของมีค่าต่างๆมาประดบัไว ้
มากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอยา่ง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจน
เรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื�อสิ, นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที� 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้
นับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันี, ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
จากนัRนนาํทา่นสู ่เมืองชานคัคาเล ่ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
 
 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั CANAKKALE TUSAN HOTEL หรอืเทียบเทา่ 4* 

วนัที�สาม เมืองชานัคคาเล่-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-เมืองเปอรก์ามมั-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-  
รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคซูาดาซึ       (B/L/D) 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังจากนําท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื�อชม มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย ซึ�งเปรียบเสมือนสญัลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของ
นักรบโบราณซึ�งเป็นสาเหตุที�ทําใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที�สําคัญตํานานของกรีกและเป็นสงคราม
ระหว่างกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการที�จะตีกรุงทรอย โดย
การสรา้งมา้ไมจ้าํลองขนาดยกัษ์ที�เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทาํการเข็น
ไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย 
ชาวทรอยเมื�อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยนิดีวา่กองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทาํการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ทาํการเฉลิม
ฉลองเป็นการใหญ่เมื�อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกที�ซ่อนตวัอยูก็่ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทาํการเปิดประตูเมือง
ใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยดึเมืองทรอยได ้ก่อนที�จะทาํการเผาเมืองทรอยทิ, ง  
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 9<< กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  \.O; ชั �วโมง) 
เป็นเมืองท่าที�สาํคญัทางการคา้อีกเมืองหนึ�งของตุรกีที�เป็นสถานที�ตั,งของโบราณสถานที�สาํคญัสิ�งมหศัจรรยยุ์คโบราณ  
จากนั,นนําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยยุ์คโบราณ ที�ปัจจุบนั
เหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ�งใหญ่ในอดีตได ้ 
และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสตที์�ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไป
ทั �วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  
จากนั,นนําท่านแวะถ่ายรูป มสัยิดอิสอิสเป็นหนึ�งในตวัอยา่งที�ดีและสาํคญัที�สุดซึ�งสะทอ้นถึงจุดสิ, นสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk 
ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 9P;; นอกจากนี, มสัยิดแห่งนี, ยงัเป็นที�ประทบัของมสัยิดเมยยาดในดามสักสั มสัยิด Isa bey ก่อตั,ง



              

 

    

ขึ, นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ที�มองเห็นพื, นที�และมี harem ขนาดใหญ่ที�มีสอง naves และประกอบดว้ยลาน
ขนาดใหญ่  
จากนั,นนําท่านซื, อขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ, นชื�อของประเทศตุรกี 
 
 
 
 
 
 
 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรอืเทียบเทา่ 4* 

วนัที�สี�  เมืองคซูาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-ปามุคคาเล-่ปราสาทปุยฝ้าย- 
   เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล ่      
 (B/L/D) 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื�องหนงั ซึ�งเป็นโรงงานผลิตเครื�องหนังขั,นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบ
และนางแบบเสื, อหนังต่างๆตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั,นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที�มีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ�ง 
เคยเป็นที�อยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ, นในศตวรรษที� : ก่อนคริสตก์าล 
ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ, นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมยั O,;;; ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้วา่ \;,;;; คน ซึ�ง
ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี,  นําท่านชม หอ้งอาบนํRาแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที�ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบ
ไอนํ,า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี, , หอ้งสมุดโบราณ ที�มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะ
แบบ เฮเลนนิสติคที�มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
นําท่านชม บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ�งเชื�อกนัว่าเป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และสิ, นพระ
ชนมใ์นบา้งหลงันี,  ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื�อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich เมื�อปี ค.ศ. 966P-9MOP ไดเ้ขียนบรรยายสถานที�ไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื�อเธอ
เสียชีวติลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงันี,  จนพบในปี ค.ศ. 9M<9 ปัจจุบนับา้นพระแมม่ารีไดร้บัการบรูณะเป็นบา้น
อิฐชั,นเดียว ภายในมีรูปปั,นของพระแม่มารี ซึ�งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสที์� : ไดเ้คยเสด็จเยอืนที�นี� บริเวณดา้นนอกของ
บา้น มีก๊อกนํ,าสามก๊อก ที� มีความเชื�อว่าเป็นก๊อกนํ,าที�มีความศกัดิn สิทธิn แทนความเชื�อในเรื�อง สุขภาพ ความรํ �ารวย และ
ความรกั ถดัจากก๊อกนํ,าเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึ�งมีความเชื�อวา่หากตอ้งการใหสิ้�งที�ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้
ฝ้ายแลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั,นนําท่านเขา้ ชมโรงงานท่อพรม สิ�งท่อขึ, นชื�อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื, อไดต้าม
อธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนั,นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง \ ชั �วโมง (9M< กิโลเมตร) เมืองที�มี
นํ,าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ, นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที�ไหลลงสู่หน้าผา นําท่านชม 
ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ,าพุเกลือแร่รอ้นนี, ไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ,าตกสีขาวเป็นชั,นๆหลายชั,นและผลจาก
การแข็งตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ,าเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมากท่านจะไดส้มัผสั 
เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบริเวณที�เป็นนํ, าพุเกลือแร่รอ้นซึ�งเชื�อกันว่ามี
สรรพคุณในการรกัษาโรคเมื�อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองนี, เกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจา



              

 

    

ยอยู่ทั �วไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนั
โบราณเป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั,นนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื, อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูที�นอน เสื, อผา้ เป็นตน้ เป็นสินคา้ที�
ผลิตดว้ยคอตตอน9;;%  
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั PAMUKKALE COLASSEA THEMAL HOTEL หรอืเทียบเทา่ 5* 

วนัที�หา้ เมืองปามุคคาเล-่เมืองคอนยา่–พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง  
(B/L/D) 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนาอิสลามทาํสมาธิ โดยการเดิน
หมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ�งของพิพิธภัณฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี� อาจารยท์างปรัชญา
ประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝา
ผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
 
 
 
 
 
จากนั,นเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง O9N กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ O ชั �วโมง \; 
นาที ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที�พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานที�พกัแรมของกองคาราวาน
ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั,นนําท่านชมการแสดงพื, นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ราํที�เก่าแก่อย่างหนึ�งเกิดขึ, นมาเมื�อ
ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื�อกนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่ม
สาํคญัที�ไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการ



              

 

    

พฒันาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื�องดื�มฟรีตลอดการ
แสดง) 
 
 
 
 
 
 
 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกัโรงแรมสไตลถ์ ํRา!! CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 4* 
**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถํRาเตม็ ขอสงวนสิทธิNในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั** 

วนัที�หก คปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอซิุซาร์
 (B/L/D) 

** สาํหรบัทา่นใดที�สนใจขึR นบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม Pb.YP น.  
เพื�อชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ ; ชั �วโมง ** 

(ค่าขึR นบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ �2P-�bP USD) 
 
 

 
 
 
 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั,นนําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ที�ไดร้บัการขึ, นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมือง
ใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื�อมต่อถึงกนัเป็นสถานที�ที�ผูนั้บถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนัที�
ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นที�มีขนาดใหญ่ แต่ละชั,นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํ
เป็นหอ้ง ๆ มีทั,งหอ้งครัวหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม มีบ่อนํ,าและระบบระบายอากาศที�ดี แต่อากาศ
ค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้ 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านเยี�ยมชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ�งยูเนสโกขึ, นทะเบียนเป็นมรดกโลก
พิพิธภัณฑ์กลางแจง้ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. < ซึ�งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที�ตอ้งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถํ,าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบั
ศาสนาคริสต ์  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั,นนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที�อยู่อาศัย ซึ�งหุบเขา
ดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั �วทั,งภูเขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่
อุซิซาร์ คือ บริเวณที�สูงที�สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั,นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ําหน้าที�เป็นป้อมปราการที�เกิดขึ, นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั,นนําท่านแวะ ชมโรงงานจวิเอวรร์ี�และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื, อสินคา้และของที�ระลึก 
 
 
 
 
 
คํ �า  � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกัโรงแรมสไตลถ์ ํRา!! BURCU KAYA HOTEL หรอืเทียบเทา่(คปัปาโดเกีย) 4* 
**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถํRาเตม็ ขอสงวนสิทธิNในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั** 

วนัที�เจด็ เมืององัการา่-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเตริก์-ANKA SHOPPING MALL 
 (B/L/D) 



              

 

    

เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั,นเดินทางสู่ เมืององัการา่ (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ P ชั �วโมง ระหวา่งทางนํา
ท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) จากนั,นนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืององัการา่ (ANKARA) หรือที�มีชื�อตาม
ประวติัศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุง
องัการาตั,งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที�ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ PN; กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที�ตั,งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และ
สถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความสาํคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน 
ทาํใหก้รุงองัการาเป็นเมืองที�มีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที�นครอิส
ตนับลูเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์ารานั,น กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมใน
ภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที�เชื�อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้
ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรที�ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั �วตุรกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL 
ATATURK ซึ�งเป็นผูนํ้าในสงครามกูอิ้สรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครั,งที� 1 ผูก่้อตั,งสาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคน
แรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนที� 2 ของตุรกีดว้ยอนุสรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ, น
ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกีที�พิมพร์ะหวา่งปี 1966 –1987 และ 1999–2009 จะเป็นรูป ANITKABIR
ดว้ย สุสานอตาเตริก์ (Anitkabir หรอื Memorial Tomb หรอื Atatürk Mausoleum) 
 
 
 
 
 

จากนั,นนําท่าน อิสระชอ้ปปิR ง ANKA SHOPPING MALL A 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
คํ �า � บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํทา่นเขา้สูที่�พกั ANKARA TURIST HOTEL หรอืเทียบเทา่ 4* 

วนัที�แปด เมืององัการา่-สนามบินเตหะราน-สนามบินสุวรรณภูมิ     (B/ -
/-) 
เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระเวลาใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
11.00 น. �เหิรฟ้าสู่ เตหะราน โดยสายการบิน MAHAN AIR เที�ยวบินที� W5-119 (บริการอาหารและเครื�องดื�ม
บนเครื�อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชั �วโมง) 
;T.bP น. เดินทางถึง สนามบินเตหะราน เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง (ใชเ้วลาตอ่เครื�องประมาณ j ชั �วโมง) 
  *** ระหว่างที�รอตอ่เครื�องสุภาพสตรตีอ้งคลมุศรษีะระหว่างที�อยูส่นามบินเตหะราน *** 
22.10 น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน MAHAN AIR เที�ยวบินที� W5-051(บริการอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ k ชั �วโมง) 

วนัที�เกา้ สนามบินสุวรรณภูมิ          (- / -
/-) 
Pk.45 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

***รายการทอ่งเที�ยวอาจเปลี�ยนแปลงได ้ทัRงนีR โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั***  
**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครัRง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ �-Y ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
11-19 เม.ย.62 
12-20 เม.ย.62 

34,888 บาท 34,888 บาท 34,888 บาท 9,000 บาท 

19-27 เม.ย.62 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 8,500 บาท 
25 เม.ย.-03 พ.ค.62 
26 เม.ย.-04 พ.ค.62 

30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 8,500 บาท 

03-11พ.ค.62 
10-18 พ.ค.62 
24 พ.ค.-01 มิ.ย.62 

29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 8,000 บาท 



              

 

    

30 พ.ค.-07 มิ.ย.62 

20-28 มิ.ย. 62 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 8,000 บาท 
11-19 ก.ค. 62 
25 ก.ค.-02 ส.ค. 62 

30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 8,500 บาท 

08-16 ส.ค. 62 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 8,000 บาท 
26 ก.ย.-04 ต.ค. 62  29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 8,000 บาท 
10-18 ต.ค. 62 
17-25 ต.ค. 62 

30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 8,500 บาท 

 

UPDATE 15/03/19  

**ราคานีR  สงวนการเดินทาง จาํนวน 25 ทา่นขึR นไป** 
**ราคานีR เป็นราคาโปรโมชั �นไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

หมายเหต ุ
;. ราคานีR สาํหรบัผูโ้ดยสาร �b ทา่นขึR นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่วบริษทัฯ  
ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ�มทา่นละ �,bPP บาท 
�. ไม่มีราคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
 

เงื�อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที� ; : สาํรองที�นั �งจา่ย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่สาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดสว่นที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั 
 
 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั,น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้านเปิด
หอ้งพกั เป็น 2 (1 TWN + 1 SGL) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า กรณีที�ลูกคา้พกัหอ้ง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มีหอ้ง 3 
เตียงบริการ ทาํใหต้อ้งเปิดบริการเป็นหอ้ง 1TWN + 1SGL ทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ, นจริงตามหนา้งาน 
�กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

�กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ นํ,าหนักไมเ่กิน 30 กิโลกรมัต่อใบ / กระเป๋าถือขึ, นเครื�อง (Hand carry)  
  นํ,าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 กิโลกรมั /1ใบ  
 
อตัราค่าบรกิารนีR รวม 



              

 

    

�ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั โดยสายการบิน MAHAN AIR ชัRนประหยดั (ECONOMY CLASS) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้ม
คณะ  
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์
�ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  
�ค่าที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
�ค่าอาหารทุกมื, อที�ระบุตามรายการ (บริการนํ,าดื�มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วนั และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน) 
�ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 
�ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง
อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเทา่นัRน”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
**ประกันภัยที�ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึR นบอลลูนและเครื�องร่อนทุกประเภท ดังนัRนการเลือกซืR อ 
Optional Tour ขึR นอยูก่บัดลุยพินิจของทา่น** 

 
อตัราค่าบรกิารนีR ไม่รวม 

�ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 
�ค่านํ,าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
�ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทค่์าอาหารสั �งพิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  
�ค่าอาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
�ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 9 ใบ โดยเฉลี�ย 9 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม 
�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที�ยว นกัทอ่งเที�ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและ 
      คนขบัรถที�คอยบรกิารเราโดยประมาณ j� USD หรอืประมาณ �,;kP บาท ตอ่ทรปิ 
�ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ Y USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น kวนั เทา่กบั �; USD) 
�พนกังานขบัรถในทอ้งถิ�นทา่นละ � USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น kวนั เทา่กบั ;T USD) 
�ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ Y USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น Wวนั เท่ากบั �k USD) แตท่ัRงนีR มคัคุเทศกไ์ทยขึR นอยูก่บั
ความประทบัใจของลกูคา้ 
 

กรณียกเลิก 
�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึR นจริง ณ วนันัRน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั �ว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิNในการคืนเงินทัRงหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั,ง ทั,งนี,  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ได้



              

 

    

ว่าสามารถคืนเงินไดท้ั,งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ, นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั 
 
***หมายเหต*ุ** 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซึ�งใน
กรณีนี, ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั,งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15ทา่น หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการ
เปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
�ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15ทา่น หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเตม็ ตามความเหมาะสม 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์,  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ�มที�เกิดขึ, นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
�ราคานี, คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ, น ตามอตัราค่านํ,ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิnที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 
�เนื�องจากรายการทวัรนี์R เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิNการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิNไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลกูคา้ทา่นใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที� ;5,PPP บาท และค่าวีซ่าตามที�สถาน
ฑตูฯ เรยีกเก็บ 
 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า j เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ ** 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�
ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิNในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
 


