
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

��รวมเดินทางสมัผสัความยิ�งใหญแ่หง่ดินแดน � ทวีป เตม็อิ�มกบัประวตัิศาสตรที์�
ยิ�งใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชื�นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย�� 



 

   

 

 

 

 

 

 

�แถมฟร!ี! Bracelet Evil Eye เครื�องรางนาํโชคของประเทศตรุกี ท่านละ ; อนั 
�แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ�นคุณภาพที�ทาํมาจากทบัทิมหอมชื�นใจ ท่านละ ; กล่อง 
�แถมฟร!ี! ไอศกรมีทอ้งถิ�นของตรุกีท่านละ ; อนั 
�แถมฟร!ี! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ ; แกว้ 

****(สงวนสทิธิNสาํหรบักรุป๊ที�ออกเดินทาง �P ท่านขึR นไปเท่านัRน)**** 
�พกัโรงแรมระดบั T ดาว ตลอดการเดินทาง 
�สุดชิค !!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ํRา � คืน ที�เมืองคปัปาโดเกีย 
�บินหรูระดบั U ดาว Emirates  Airline    
�FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

คํ �า 
โรงแรมที�พกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ 
✈ ✈ ✈ - 

2 ดูไบ-เมืองอิสตนับล-ูเมืองชานคัคาเล่-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย 
✈ ✈ O 

AYVALIK MUSHO 
HOTEL 

3 
เมืองคูซาดาซึ-รา้นขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอรก์ามมั-
วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
บา้นพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่ 

O O O 
PAMUKKALE 
LYCUS RIVER 

HOTEL 

4 
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอน
ยา่–สวนผีเสืR อหรือ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-เมืองคปัปาโดเกีย 

O O O 
CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

5 
เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑ์
กลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์  

O O O 
CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 เมืององัการ่า-สุสานอตาเตริก์-เมืองอิสตนับูล  O O O 
ISTANBUL  

RAMADA MERTER 
HOTEL 

7 
สุเหร่าสีนํRาเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์
โซเฟีย-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-อิสตนับูล  

O O O 
ISTANBUL  

RAMADA MERTER  
HOTEL  

8 อิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ดูไบ-กรุงเทพฯ  O ✈ ✈ - 
9 กรุงเทพฯ 

✈ ✈ ✈  



 

   

 

 

 

 

 

 

วนัที�แรก กรุงเทพฯ               (-/-/-) 
22.00 น. �คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น  สาย
การบิน Emirates Airlines เคาน์เตอร ์T ประต ู% ซึ(งมีเจา้หนา้ที(ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรื(องสมัภาระและเอกสาร
การเดินทางแก่ท่าน 

 
 

 

วนัที�สอง ดูไบ-เมืองอิสตนับล-ูเมืองชานคัคาเล่-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาลิค(-/-/D) 
02.25 น. �เหิรฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที�ยวบินที� EK371 (ใชเ้วลาบิน k ชั �วโมง) 
(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
10.00 น. �เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตนับลู สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) โดย
สายการบิน Emirates Airlines เที�ยวบินที� EK119 (ใชเ้วลาบิน U ชั �วโมง) 
13.45 น. เดินทางถึง สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่า
ประเทศไทย 4 ชั �วโมง) ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  
จากนัRนนาํท่านสู่เมืองชานคัคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
หลงัจากนําท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื(อชม มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย ซึ(งเปรียบเสมือนสญัลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของ
นักรบโบราณซึ(งเป็นสาเหตุที(ทําใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที(สําคัญตํานานของกรีกและเป็นสงคราม
ระหว่างกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการที(จะตีกรุงทรอย โดย
การสรา้งมา้ไมจ้าํลองขนาดยกัษ์ที(เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทาํการเข็น
ไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย 
ชาวทรอยเมื(อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีวา่กองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทาํการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ทาํการเฉลิม
ฉลองเป็นการใหญ่เมื(อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกที(ซ่อนตวัอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทาํการเปิดประตูเมือง
ใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนที(จะทาํการเผาเมืองทรอยทิ� ง  
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
จากนัRนนาํท่านสู่เมืองไอยวาลิค ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั �วโมง 
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั AYVALIK MUSHO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม เมืองคูซาดาซึ-รา้นขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอรก์ามมั-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 
   เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีเมืองปามุคคาเล่                (B/L/D) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง :%% กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ;.=> ชั (วโมง) 
เป็นเมืองท่าที(สําคัญทางการคา้อีกเมืองหนึ( งของตุรกีที(เป็นสถานที(ตั�งของโบราณสถานที(สําคัญสิ(งมหัศจรรยยุ์คโบราณ 
จากนั�นนําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ(งมหศัจรรยยุ์คโบราณ ที(ปัจจุบนั
เหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ(งใหญ่ในอดีตได ้และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ 
(ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที(ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั (วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีใน
ปัจจุบัน จากนั�นนําท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ( งในตัวอย่างที(ดีและสําคัญที(สุดซึ(งสะท้อนถึงจุดสิ� นสุดของยุค
จักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. : >> นอกจากนี� มสัยิดแห่งนี� ยงัเป็นที(ประทับของมสัยิดเมยยาดในดามสักสั 
มัสยิด Isa bey ก่อตั�งขึ� นบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ที(มองเห็นพื� นที(และมี harem ขนาดใหญ่ที(มีสอง naves และ
ประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ จากนั�นนําท่านซื� อขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึ� นชื(อของ
ประเทศตุรกี  
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื�องหนงั ซึ(งเป็นโรงงานผลิตเครื(องหนังขั�นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบ
และนางแบบเสื� อหนังต่างๆตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

   

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที(มีการบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ( ง 
เคยเป็นที(อยูข่องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ(งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึ(งรุ่งเรืองขึ� นในศตวรรษที( W ก่อนคริสต์กาล 
ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื(อโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ� นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที(สองขา้งทาง
เต็มไปดว้ยซากสิ(งก่อสรา้งเมื(อสมยั =,>>> ปีที(แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที(สามารถจุผูช้มไดก้ว่า ;>,>>> คน ซึ(ง
ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี�  นําท่านชม หอ้งอาบนํRาแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที(ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบ
ไอนํ�า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี� , หอ้งสมุดโบราณ ที(มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ(งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะ
แบบ เฮเลนนิสติคที(มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
 
 
 
 
 
 

นําท่านชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ( งเชื(อกันว่าเป็นที( สุดท้ายที(พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
สิ� นพระชนมใ์นบา้งหลงันี�  ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื(อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich เมื(อปี ค.ศ. :__ -:a=  ไดเ้ขียนบรรยายสถานที(ไวใ้นหนังสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง 
เมื(อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงันี�  จนพบในปี ค.ศ. :a%: ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบรูณะ
เป็นบา้นอิฐชั�นเดียว ภายในมีรปูปั� นของพระแม่มารี ซึ(งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสที์( W ไดเ้คยเสด็จเยือนที(นี( บริเวณดา้น
นอกของบา้น มีกอ๊กนํ�าสามก๊อก ที( มีความเชื(อวา่เป็นก๊อกนํ�าที(มีความศกัดิdสิทธิd แทนความเชื(อในเรื(อง สุขภาพ ความรํ (ารวย 
และความรกั ถดัจากกอ๊กนํ�าเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึ(งมีความเชื(อวา่หากตอ้งการใหสิ้(งที(ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงใน
ผา้ฝ้ายแลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานทอพรม สิ(งท่อขึ� นชื(อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซื� อไดต้าม
อธัยาศยั 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง ; ชั (วโมง (:a% กิโลเมตร) เมืองที(มีนํ�าพุเกลือแร่
รอ้นไหลทะลุขึ� นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที(ไหลลงสู่หนา้ผา 
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัที�สี� เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอนย่า–สวนผีเสืR อหรือ พิพิธภณัฑ์
เมฟลาน่า-เมืองคปัปาโดเกีย      (B/L/D) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลือแร่รอ้นนี� ไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ�าตกสีขาวเป็นชั�นๆหลาย
ชั�นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ(งมีความงดงามมาก
ท่านจะไดส้มัผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมนัโบราณที(สรา้งลอ้มรอบบริเวณที(เป็นนํ�าพุเกลือแร่รอ้นซึ(ง
เชื(อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื(อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ําใหเ้มืองนี� เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซาก
ปรกัหกัพงักระจายอยู่ทั (วไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอล
โล สุสานโรมนัโบราณเป็นตน้  
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื� อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปทีู(นอน เสื� อผา้  
เป็นต้น เป็นสินคา้ที(ผลิตด้วยคอตตอน:>>% นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ(งเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง 
กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที(นักบวชในศาสนาอิสลามทาํสมาธิ โดยการเดิน
หมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ(งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี( อาจารยท์างปรัชญา
ประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝา
ผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
จากนั�นเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง =:i กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ = ชั (วโมง ;> 
นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที(พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานที(พกัแรมของกองคาราวาน
ตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมสไตลถ์ ํRา!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(CAPPADOCIA) 
**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมสไตลถ์ ํRาเตม็ ขอสงวนสิทธิNในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 
 

วนัที�หา้ เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์
               (B/L/D) 

** แนะนาํโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
;.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัท่านที(สนใจขึ� นบอลลนูชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจีย โปรแกรมเสริม
พิเศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ > .;>->i.>> น. โดยมีรถทอ้งถิ(นมารบัไปขึ� นบอลลนู เพื(อชมความสวยงาม
ของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหนึ(งที(หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ� นบอลลนู ประมาณ ;>- i นาที อยูบ่น
บอลลนูประมาณ : ชั (วโมง ค่าใชจ้่ายเพิ(มเติมในการขึ� นบอลลนู ท่านละ 230-250 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ� นอยู่
กบัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที(รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมค่รอบคลุมการขึ� นบอลลนู 
และ เครื(องร่อนทุกประเภท ดงันั�นขึ� นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน ** 
�.รถจี�บทวัร ์(Jeep Tour) ** สาํหรบัท่านใดที(สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื� นดิน โปรแกรม
จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ >i.>>->W.>> น. โดยมีรถทอ้งถิ(นมารบั เพื(อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคปั
ปาโดเจียบริเวณภาคพื� นดิน ในบริเวณที(รถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจีlบประมาณ : ชั (วโมง ค่าใชจ้่ายเพิ(มเติม
ในการนั(งรถจีlบอยูที่( ท่านละ ประมาณ ;PP-;UP เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึ� นอยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนั
อุบติัเหตุที(รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมค่รอบคลุมการนั(งรถจีlบ ดงันั�นขึ� นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน  
** คาํแนะนาํ ** 
- เนื(องดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ท่านจาํเป็นตอ้งเลือกซื� อแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใด อยา่งหนึ(ง  
- ท่านที(เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งน้อยครึ(งชั (วโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ
ตั�งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั�งแต่อยูป่ระเทศไทย เพื(อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมนี�  ไม่อนุญาตใหผู้ที้(เป็นโรคหวัใจขั�นรุนแรง หรือ ตั�งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมว่า่กรณี
ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิdในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
- สาํหรบัท่านที(ไมร่่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจาํเป็นตอ้งพกัผ่อนรอคณะอยูที่(โรงแรมที(พกั 

 
 

 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําทุกท่านสู่ นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) ที(ไดร้บัการขึ� นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมือง
ใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื(อมต่อถึงกันเป็นสถานที(ที(ผูนั้บถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมันที(
ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นที(มีขนาดใหญ่ แต่ละชั�นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํ
เป็นหอ้ง ๆ มีทั�งหอ้งครัวหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม มีบ่อนํ�าและระบบระบายอากาศที(ดี แต่อากาศ
ค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้ 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั 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
ดงักล่าวมีรพูรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั (วทั�งภูเขา เพื(อเอาไวเ้ป็นที(อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้่า
อุซิซาร์ คือ บริเวณที(สูงที(สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั�นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ําหน้าที(เป็นป้อมปราการที(เกิดขึ� นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
จากนั�นนําท่านแวะ ชมโรงงานจวิเอวรร์ี�และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื� อสินคา้และของที(ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 

คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําท่านชมการแสดงพื� นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ราํที(เก่าแก่อย่างหนึ(งเกิดขึ� นมาเมื(อ
ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื(อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่ม
สาํคญัที(ไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการ
พฒันาจนกลายเป็นศิลปะที(โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื�องดื�มฟรีตลอดการ
แสดง) 
 
 
 
 
 
 
 

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมสไตลถ์ ํRา!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(CAPPACIA) 
**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถํRาเตม็ ขอสงวนสิทธิNในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 
 

วนัที�หก เมืององัการา่-สุสานอตาเตริก์-เมืองอิสตนับูล     (B/L/D) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นเดินทางสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   ชั (วโมง ระหวา่งทางนํา
ท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) จากนั�นนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) หรือที(มีชื(อตาม
ประวติัศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุง
องัการาตั�งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที(ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ  i> กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที(ตั�งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และ
สถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ ในตุรกี ความสาํคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน 
ทาํใหก้รุงองัการาเป็นเมืองที(มีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที(นครอิส
ตนับลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจในภมิูภาคมารม์ารานั�น กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือขา่ยคมนาคมใน



 

   

 

 

 

 

 

 

ภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที(เชื(อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้
ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรที(ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั (วตุรกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL 
ATATURK ซึ(งเป็นผูนํ้าในสงครามกูอิ้สรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครั�งที( 1 ผูก้่อตั�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 หรือ Memorial Tomb หรือ Atatürk Mausoleum) 
 
 
 
 
   

กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ i ชม. (ระยะทาง  i> กม.) กรุงอิส ตนับูล เดิมชื(อ คอน
แสตนติโนเปิล  เป็นเมืองที(มีประชากรมากที(สุดในประเทศตุรกี  ตั�งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั  ซึ(งทําใหอิ้สตันบูลเป็น
เมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที(ตั�งอยูใ่นทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั(งบอสฟอรสั) และ ทวีปเอเชีย (ฝั(งอนาโตเลีย) 
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ISTANBUL RAMADA MERTER หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�เจด็ สุเหรา่สนีํRาเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
   ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-อิสตนับูล            (B/L/D) 
เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนั�นนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํRาเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที(มีสถาปัตยกรรม
เป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวก
กบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั�งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดที(ใหญ่ที(สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง
นานถึง _ ปี ระหวา่ง ค.ศ.:W>%-:W:W โดยตั�งชื(อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ(งก็คือ Sultan Ahmed นั�นเอง  
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
จากนั�นนําทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่มา้ของชาวโรมนั จุดศนูยก์ลางแห่ง
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(สรา้งในอียิปต์เพื(อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที( 3 
ถูกนํากลบัมาไวที้(อิสตนับลูเสาตน้ที(สอง คือ เสาง ูและเสาตน้ที(สาม คือเสาคอนสแตนตินที( 7  
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั�งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ(งถือเป็นเขตประวติัศาสตรที์(ไดร้บั
การขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั�งแต่ปี ค.ศ. :%ai พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ� นโดยสุลต่านเมหเ์มตที( = ในปี 
ค.ศ.: i% บนพื� นที(กวา้งใหญ่ถึง   ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดที(สรา้งพระราชวงัแห่งนี� สามารถ
มองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงที(เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั 
พระราชวงัแห่งนี� มีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงสี(พนักว่าคนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที(เป็นที(
จดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเครื(องใชส้่วนพระองคเ์ครื(องเงินต่างๆ มากมาย 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย: ใน _ สิ(งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 
ปัจจุบนัเป็นที(ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้ง
เมื(อประมาณคริสต์ศตวรรษที(13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื(อเป็นโบสถข์องศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสีย
วอดวายหลายครั�งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกที(นับถือศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมยัของ  พระ
เจา้จสัตินเนียนมีอาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ� นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื(อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ(งสวยงามที(สุดไดพ้ยายามหา สิ(งของมีค่าต่างๆมาประดบัไว ้



 

   

 

 

 

 

 

 

มากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจน
เรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื(อสิ� นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที( 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผู ้
นับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันี� ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื(องเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื� อของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา 
ไมว่า่จะเป็นของที(ระลึก เครื(องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ� นชื(อและถั (วหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 
   
 
 
 
 
 

คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ISTANBUL RAMADA MERTER HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�แปด อิสตนับูล-ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-ดูไบ-กรุงเทพฯ    (B/-/-) 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดที(บรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ(งทาํใหป้ระเทศตุรกีไดร้บัสมญานามว่า 
ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคญัเนื(องจากเป็นเสน้ทางเดินเรือที(เชื(อมทะเลดาํทะเลมาร์
มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที(ตั�งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที(สาํคญัคือ
สะพาน แขวนบอสฟอรสั เชื(อใหร้ถยนตส์ามารถวิ(งขา้มฝั(งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.:%_; มีความยาวทั�งสิ� น 
:,iW> เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนที(ยาวเป็นอนัดบั   ของโลกในสมยันั�น (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดบัที( =:) ขณะที(
ล่องเรือพรอ้มดื(มดํ (ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึ(งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของ
บรรดาเหล่าเศรษฐีที(สรา้งไดส้วยงามตระการตา  
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

12.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport 
15.30 น. �เหิรฟ้าสู่ สนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที�ยวบินที� EK120 
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื(อแวะเปลี(ยนเครื(อง (ใชเ้วลารอเปลี�ยน ;.�P ชั �วโมง) 
22.30 น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Emirates Airlines เที�ยวบินที� EK374 

วนัที�เกา้ กรุงเทพฯ           (-/-/-) 
08.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

**รายการท่องเที�ยวอาจเปลี�ยนแปลงได ้ทัRงนีR โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั** 
**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครัRง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 
 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ �-� ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ไฟลท์ขาไป EK371 BKK-DXB 02.25-05.35 

ไฟลท์ตอ่ขาไป EK119 DXB-SAW 10.00-13.45 
********************************************** 
ไฟลท์ตอ่ขากลบั EK120 SAW-DXB 15.35-21.00 
ไฟลท์ขากลบั EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 

26 พ.ค.-03 มิ.ย. 62 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 
21-29 ก.ย. 62 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 
05-13 ต.ค. 62 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 
12-20 ต.ค. 62 
19-27 ต.ค. 62 
26 ต.ค.-03 พ.ค. 62 

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 

09-17 พ.ย. 62 
16-24 พ.ย. 62 
30 พ.ย.-08 ธ.ค. 62 

30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 

 

UPDATE 19/04/19 
**ราคานีR  สงวนการเดินทาง จาํนวน 25 ท่านขึR นไป** 

**ราคานีR เป็นราคาโปรโมชั �นไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 



 

   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
;. ราคานีR สาํหรบัผูโ้ดยสาร �U ท่านขึR นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวบริษทัฯ  
ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ�มท่านละ �,UPP บาท 
�. ไม่มีราคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที� ; : สาํรองที�นั �งจา่ย ;U,PPP บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �P วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 
 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 
�สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่านเปิด

ห้องพกั เป็น 2 (1 TWIN + 1SGL) ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ กรณีที'ลูกคา้พกัห้อง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง

บริการ ทาํใหต้อ้งเปิดบริการเป็นหอ้ง 1TWIN + 1SGL ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นจริงตามหนา้งาน 

�กรณเีดินทางเป็นตั7วกรุ๊ป หากออกตั7วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลีIยนวนัเดินทางได้ 
�กระเป๋าเดินทางเพื'อโหลด ให้ท่านละ 2 ใบ นํ� าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. / กระเป๋าถือขึ�นเครื'อง (Hand carry) นํ� าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 

ก.ก. 1ใบ  
 

อตัราค่าบริการนีR รวม 
�ค่าตั �วเครื(องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Emirates Airline ชัRนประหยดั (Economy Class) ที(ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้ม
คณะ  
�ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์
�ค่ารถปรบัอากาศนําเที(ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที(ชาํนาญเสน้ทาง  
�ค่าที(พกัหอ้งละ = ท่าน ในโรงแรมตามที(ระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
�ค่าอาหารทุกมื� อที(ระบุตามรายการ (บริการนํ�าดื(มบนรถ : ขวดเล็ก/ท่าน/วนั และ ในรา้นอาหาร : ขวดใหญ่ต่อ   ท่าน) 
�ค่าบตัรเขา้ชมสถานที(และการแสดงทุกแห่งที(ระบุตามรายการ 
�ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล UPP,PPP บาท วงเงินคุม้ครอง
อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านัRน”) 
(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที(มีอายุตํ (ากว่า W เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า _i ปีทางบริษัทประกนัฯจะ
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ(งหนึ(งของสญัญาฯ) 
 

**ประกนัภยัที�ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการขึR นบอลลนูและเครื�องร่อนทุกประเภท ดงันัRนการเลือกซืR อ 
Optional Tour ขึR นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

 

อัตราค่าบริการนี �ไม่รวม 



 

   

 

 

 

 

 

 

�คา่หนงัสือหนงัสือเดินทาง 

�คา่นํ (าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที2เกินกวา่สายการบนิกําหนด (30กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
�คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์คา่อาหารสั2งพิเศษ, คา่มินิบาร์ในห้องพกั  

�คา่อาหารที2ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ, คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

�คา่ภาษีมลูคา่เพิ2ม 7% และภาษีหกั ณ ที2จ่าย 3% 

�คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี2ย 1 USD / ทา่น กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแตล่ะโรงแรม 

�เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ�น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี�คอย
บริการเราโดยประมาณ 62 USD หรือประมาณ 2,046 บาท ตอ่ทริป 

�ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 21 USD) 
�พนกังานขบัรถในทอ้งถิ�น ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 USD) 
�ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9 วนั เท่ากบั 27 USD) แตท่ัRงนีR มคัคุเทศกไ์ทยขึR นอยู่กับ
ความประทบัใจของลกูคา้ 
 

กรณยีกเลกิ 
�กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทาง 
�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึR นจริง ณ วันนัRน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั �ว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิNในการคืนเงินทัRงหมดในทุกกรณี 
 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ(งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื(องยื(นเอกสารไปยงัสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื(อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ(งไม่สามารถแจง้ได้
วา่สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื(นๆเป็นสาํคญั 
 

***หมายเหตุ*** 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิdยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที(ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซึ(งใน
กรณีนี� ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์(นใหถ้า้ตอ้งการ 

� ในกรณีที(คณะออกเดินทางตํ (ากวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการ
เปลี(ยนแปลงขนาดของพาหนะที(ใชใ้นการนําเที(ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
�ในกรณีที(คณะออกเดินทางตํ (ากวา่ 15 ท่าน หรือตํ (ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ(มเต็ม ตามความเหมาะสม 



 

   

 

 

 

 

 

 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิdที(จะเปลี(ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื(อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที(สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที(นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์(เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื(น ๆ ที(นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ(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 สงวนสิทธิdที(จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

�เนื�องจากรายการทวัรนี์R เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิNการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิNไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลูกค้าท่านใด ยืIนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําทีI 15,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีIสถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า k เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 
**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว
ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิNในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

 


