
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตนับลู - - - - 

2 อิสตนับลู-จตุัรสัสุลต่านอะหเ์มต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย-พระราชวงัทอปกาปึ-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

/ / / IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

CANAKKALE 

3 เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-มา้ไมจ้ าลอง-เมืองเปอรก์ามมั-

นัง่เคเบ้ิลคาร ์(รวมค่าเคเบ้ิลคาร)์-วิหารเทพีอารเ์ทมิส 

/ / /  ROYAL PALACE HOTEL 

หรือเทียบเท่า KUSADASI 

4 บา้นพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–

ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

/ / / NINOVA THERMAL HOTEL 

หรือเทียบเท่า PAMUKKALE 

5 เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่-สวนผีเส้ือหรือพิพิธภณัฑเ์มฟ

ลาน่า-เมืองคปัปาโดเกีย ** พิเศษ ! โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง  

/ / / UCHISAR CAVE HOTEL หรือ

เทียบเท่า CAPPADOCIA 

6 OPTION BALLOON (ไมร่วมในค่าทวัร)์-เมืองเกอเรเม่–

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาซิซาร-์เมืององัการ่า 

/ / / TURIST HOTEL หรือ

เทียบเท่า ANKARA 

7 อิสตนับลู-แกรนดบ์าซาร-์ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-พระราชวงัโดล

มาบาเช่ 

/ / - - 

8 กรุงเทพฯ - - - - 

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัร ์คดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางการเดินรถไมย่อ้นกลบัทางเดิมท าใหไ้มเ่สียเวลา 

 บินโดยสายการบินประจ าชาติ TURKISH AIRLINES ไมเ่สียเวลาเปล่ียนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวชื่อดงัมากมายอาทิ เช่น ปามุคคาเล่ ปราสาทปุย

ฝ้าย, คปัปาโดเกีย เมืองแห่งเทพนิยาย, Blue Mosqueหรือสุเหร่าสีน ้าเงิน,พระราชวงัทอปกาปึ, นัง่เคเบ้ิลคาร ์

ไวใ้นโปรแกรมเดียว 

 รถท่ีนัง่เป็นรถบสัขนาดใหญ่ 44 ท่ีนัง่ มี WIFI บนบสั+หนา้จอ LCD ทุกท่ีนัง่ 

 โรงแรมท่ีพกัเป็นระดบั 4-5 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คืน 

 พิเศษ ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง ตน้ต ารบัตุรกีแท ้

 
 



วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตนับูล                                                            (-/-/-) 

20.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาตสิุวรรณภมิู ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอร ์U ประตูท่ี 9 

สายการบิน  TURKISH AIRLINE เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

23.00 น. 
ออกเดินทางสู่ ประเทศตรุกี กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK69 (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

วนัที่สอง        อิสตนับูล-จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงัทอปกาปึ 

                   ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั                                                                                  (B/L/D) 

05.20 น.               เดินทางถึง สนามบินอะตาเติรก์ ประเทศตุรกี น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี เป็นเมืองส าคญัเพียงเมือง

เดียวในโลกท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย น าทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลต่านอะห์เมตหรือ 

ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยั

จกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ

คอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งข้ึนตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือ

เพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปต์

เพ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับลูเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ

เสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากน้ันไมไ่กลน าทุกท่านเขา้ชม สุเหรา่สีน า้เงิน หรือ Blue Mosque ถือเป็น

สุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวม

เอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในตุรกี สามารถจุคนไดถึ้งแสนคน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดย

ตั้งช่ือจากสุลต่านท่ีเป็นคนสรา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

เที่ยง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

  

 

จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนา

คริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 



เพ่ือเป็นโบสถข์องศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ

ขดัแยง้ระหวา่งพวกท่ีนับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรชัสมยัของพระเจา้จสัตินเนียน 

โดยสรา้งโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม ่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 

1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดบั

ไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอยา่งมโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอยา่งใหญ่ท าให้

แตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิม เมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้

โมฮมัเหม็ดท่ี 2 เป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตรท่ี์

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ใน

ปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้ง

พระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่งชดัเจน 

ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่

รวมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของ

เคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย จากน้ันน าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุด

ยุทธศาสตรท่ี์เช่ือมต่อกบัทะเลด าเขา้กบัทะเลมารม์าร่าแลว้ ยงัมีจุดชมวิวท่ีส าคญัคือสะพานแขวนบอส

ฟอรสัเป็นสะพานท่ีท าข้ึนเพ่ือใหร้ถยนตส์ามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรปและเอเชียได ้เป็นสะพานแขวนท่ีมีความ

ยาวถึง 1,560 เมตร นอกจากน้ันระหวา่งล่องเรือสามารถมองเห็นสถานท่ีส าคญัเช่น พระราชวงัโดลมา

บาเช่และบา้นเรือนของเศรษฐีตุรกีท่ีตั้งอยูริ่มแมน่ ้าตลอดความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 ก.ม. โดยมีความ

กวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร  

จากนั้นพาทุกท่านนัง่รถไปที่เมืองชานทัคาเล่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง วนัแรกจะ

เขา้โรงแรมดึก เน่ืองจากโรงแรมไกลจากตวัเมือง แตใ่กลก้ับสถานที่ท่องเที่ยวในวนัถดัไป) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงแรม IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า CANAKKALE 

วนัที่สาม        เมืองชานคัคาเล่-กรุงทรอย-มา้ไมจ้  าลอง-เมืองเปอรก์ามมั-นัง่เคเบ้ิลคาร-์วิหารเทพีอารเ์ทมิส 

                    คูซาดาส ึ                                                                                                         (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่น าท่านสู่ กรงุทรอย เพ่ือชมมา้ไมจ้ าลองซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญ

ฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตก สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ี

ส าคญัในต านานของกรีกและเป็นสงครามระหวา่งกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็น

เวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษ์ท่ีเรียกวา่มา้

ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยูใ่นมา้โทรจนัแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมือน

เป็นของขวญัและสญัลกัษณว์า่ชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอย



เมือ่เห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีวา่กองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท า

การเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยูก็่ออกมาจากมา้โทร

จนัแลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท า

การเผาเมืองทรอยท้ิง  

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคญั 

จากน้ันน าท่านขึ้ นเคเบ้ิลคารเ์พ่ือชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 

ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ใน

อดีตได ้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุซาดาซึ ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรกี ติดกบัชายฝั่งทะเล

อีเจียน น าท่านชม โรงงานเครื่องหนงั ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขัน้หลากหลาย ใหทุ้กท่านได้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า KUSADASI 

วนัที่สี่            บา้นพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

                                                                                                                                         (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแม่มารี  ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแมม่ารีอาศยั

อยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณท่ีมี

การบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มา

ปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวก

เปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ น

เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็ม

ไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 

30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN 

BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บ



รกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือ

ประณีต ท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มสัยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตวัอย่างท่ีดีและส าคญัท่ีสุดซ่ึง

สะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที (189 กม.) เมืองท่ี

มีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่

หนา้ผา น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของ

น ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ

ขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะไดส้มัผสั เมืองเฮียราโพลิส(Hierapolis)เป็นเมือง

โรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณในการรกัษาโรคเม่ือ

เวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไป

บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล 

สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 

  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงแรม 
NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า PAMUKKALE 

 

วนัที่หา้          เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่-สวนผีเสื้ อหรือพิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-เมืองคปัปาโดเกีย 

                    ** พิเศษ ! โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง                                                                               (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียว** ระหวา่งทางน าท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ณ Kuyucak 

Village แห่ง เมืองอิสปารต์า หรืออีกช่ือหน่ึงคือ The Lavender Village ท่ีบานสะพรัง่สวยงาม จะมีเฉพาะ

เดือน กรกฏาคม ของทุกปี น าเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ในอดีต

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติรก์ ซ่ึงเป็นาอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติรก์ในตุรกี หรือท่ียุค

น้ันเรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพท านา มีการปลูกฝ่ินและผลไม ้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

น าทุกท่าน สู่สวนผีเส้ือ Butterfly Garden มีผีเส้ือใหช้มว่า 50 สายพนัธุข์องผีเส้ือ ท าใหเ้ราทราบถึงวงจร

ชีวิตของผีเส้ือ ณ ท่ีแห่งน้ีจะไดส้มัผสัความหลากหลายของพืช ดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอ่ืนๆ นับวา่

เป็นสถานท่ีอีกแห่งท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง(สวนผีเสื้ อจะปิดท าการทุกวนัจนัทรข์องสปัดาหห์าก

คณะเดินทางไปที่สวนผีเสื้ อตรงกบัวนัจนัทรท์างคณะจะปรบัเปล่ียนใหเ้ดินทางเขา้ชมที่พิพิธภณัฑ์

เมฟลาน่าแทน) น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชใน

ศาสนาอิสลามท าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสาน

ของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็น

สุสานส าหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย ระหวา่งทางแวะชม Caravansaraiท่ี

พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาว

เติรก์สมยัออตโตมนั จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทางแวะชม Caravansarai ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั จากน้ันน าท่าน

แวะชมโรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิคและรา้นเครื่องประดบั อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และ

ของท่ีระลึก 

ค า่ 

รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อยา่ง

หน่ึงเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ช่ือ

กนัวา่ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการ

เดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม

จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

โรงแรม 
UCHISAR CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า CAPPADOCIA เป็นโรงแรมสไตลถ์ ้า 

ในกรณีท่ีโรงแรมถ ้าเต็ม ขออนุญาติลกูคา้เปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก         OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทวัร)์-เมืองเกอเรเม่–พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาซิซาร ์

                   เมืององัการ่า                                                                                                     (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

** ส าหรบัท่านใดที่สนใจข้ึนบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 

05.30 น. เพ่ือชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก  

ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

(ค่าข้ึนบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 200-230 USD) 

 

 

 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีเมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน

ของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ จากน้ันน าท่านชม หบุเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) 

หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนั

เกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ี

สูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ าหนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

เที่ยง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืององัการา่ ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี องัการาเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง

รองจากอิสตนับลู กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโต

เลีย โดยอยูห่่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุง

องัการาเป็นท่ีตั้งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี เม

มีประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของตุรกี และอนัดบั 2 ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป นอกจากน้ันยงัเป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้และเครือขา่ยคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตดัของการคมนาคมทาง

บก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาดสินคา้

เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

โรงแรม 
TURIST HOTEL หรือเทียบเท่า ANKARA 

 



วนัที่เจ็ด         อิสตนับูล-แกรนดบ์าซาร-์ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-พระราชวงัโดลมาบาเช่                         (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและ

เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดในตุรกี เดิมช่ือวา่คอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่

ในประวติัศาสตรเ์ป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ันจึงส่งผลใหอิ้สตนับูล มีช่ือเรียก

แตกต่างกนัออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้ จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดในร่ม หรือ 

แกรนดบ์าซาร ์เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครั้งแรกในสมยัสุลต่านเมหเ์ม็ดท่ี 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดน้ี

กินเน้ือท่ีกวา่ 2แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000รา้น ขายของสารพดั ตั้งแต่ทองหยอง 

เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบ้ือง เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ี

ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ดงัน้ันจึงตั้งราคาสินคา้เอาไวค้่อนขา้งสูง ควร

ต่อรองราคาใหม้าก น าท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต(Spice Market)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท่้านไดอิ้สระ

เลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนม

ของหวานขึ้ นช่ือและถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

เที่ยง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

หลงัจากน้ันพาทุกท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด ในปี 2399 ใช้

เวลาสรา้งถึง 30 ปี สรา้งดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 

600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝั่งทะเลมารม์าราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝั่งทวีปยุโรป จุดเด่นของวงัแห่งน้ีคือ

มีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอรนิ์เจอร ์พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระ

ใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร ์ของขวญัจากองักฤษท าจาก

แกว้คริสทลัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรมั ประดบัดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียว

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ้ นหอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลกูกรงราวบนัไดท าดว้ย

แกว้คริสตลั พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก เคร่ืองแกว้เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีท่ีสุดในโลกของ

สาธารณรฐัเช็ก หินอ่อนจากอียิปตม์าท าหอ้งอาบน ้า (เซาน่า)ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ เตอรกิ์ชบาธ ท่ีน่า

สงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะชี้ บอกเวลา 0906 น อน้เป็นเวลาท่ีประธานาธิบดี

มุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติรก์ถึงแก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 

 ถึงเวลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน อะตาเติรก์ น าท่านท า TAX REFUND เช็คอิน และ



 

อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
เด็ก 2-11 ขวบ 

เสริมเตียง 

เด็ก 2-11 ขวบไม่

เสริมเตียง 
พกัเด่ียว 

8-15 สิงหาคม 2561 33,777 33,777 32,777 5,500 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 

20 วนั   

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั   

(การไมช่ าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการ

จดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

โหลดกระเป๋าสมัภาระ 

20.10 น. 
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTURKISH AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK64 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัที่แปด        กรุงเทพฯ 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจ า 15,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัโดยผิดกฎหมายและ

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและไตห้วนั ขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุกท่าน

ตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บาง

โรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระ



และเท่ียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 20 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก

ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่

คอยบริการเราโดยประมาณ 48 USD หรือประมาณ 1,680 บาท ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 5 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6วนั เท่ากบั 30USD) 

พนกังานขบัรถในทอ้งถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6วนั เท่ากบั 18USD) 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กท่าน  

 

หมายเหต ุ: 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร้่วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน 

และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบิน ตามสถานการณด์งักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวั

ของท่าน ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บั

อนุญาต ใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ 

การเปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณท์างการเมือง การ



จลาจล ภยัธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางส่วนหรือ

ทั้งหมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนั

เดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ

สูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสาร ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่วม

ทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏ

วา่ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD(ก่อนซ้ือทวัร ์

จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 
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