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รวมเดินทางสมัผสัความยิ่งใหญแ่หง่ดินแดน 2 ทวีป เตม็อ่ิมกบัประวตัิศาสตรท์ี่

ยิ่งใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 
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แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครือ่งรางน าโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถ่ินคุณภาพที่ท  ามาจากทบัทิมหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 

แถมฟร!ี! ไอศกรมีทอ้งถ่ินของตรุกีท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ 1 แกว้ 

****(สงวนสทิธ์ิส  าหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 20 ท่านข้ึนไปเท่านั้น)**** 

พกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์  ้า 1 คืน ที่เมืองคปัปาโดเกีย 
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ-มสักตั-อิสตนับูล       (-/-/-) 

11.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย

การบิน OMAN AIR เคานเ์ตอร ์ Q ประตู 8 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง

สมัภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-มสักตั-อิสตนับูล ✈ ✈ ✈ 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

2 
อิสตนับูล-สุล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่-

เมืองชานคัคาเล่-มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย   
O O O 

CANAKKALE 
KOLIN HOTEL 

3 
เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-รา้นขนม TURKISH 
DELIGHT-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี  

O O O 
KUSADASI 

CHARIMA HOTEL 

4 เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส  O O O 
PAMUKKALE 

NINOVA THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่–สวนผีเสื้ อหรือพิพิธภณัฑเ์มฟลา
น่า-คปัปาโดเกีย-ระบ าหนา้ทอ้ง  

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 
คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบ

เขาอุซิซาร-์เมืององัการ่า   
O O O 

ANKARA BERA 
HOTEL 

7 
กรุงอิสตนับูล–สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-

สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 
O O O 

ISTANBUL QUA 
HOTEL 

8 
กรุงอิสตนับูล–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-GRAND BAZAAR 
TAKSIM SQUARE 

O O O - 

9 อิสตนับูล-มสักตั-กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



(WY010-TVT) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.35 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองมสักตั(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY812 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

17.25 น. เดินทางถึง เมืองมสักตั(MCT)ประเทศโอมาน (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) เวลาที่มสักตั ชา้

กว่าไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ชัว่โมง 55 นาที) 

20.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี  โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY163 

  (ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง 20 นาที) มีแซนวิส น ้าผลไม ้กาแฟ ชา ใหบ้ริการบนเครื่อง 

00.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันน า

ทุกท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองอิสตนับูล 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง อิสตนับูล-สุล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่-เมืองชานคัคาเล่- 

  มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย              (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท าใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้บัสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัเน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือท่ีเช่ือมทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เช่ือใหร้ถยนต์

สามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และได้

http://bit.ly/2NMk5YE


(WY010-TVT) 

กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ี

ล่องเรือพรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่

และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ

เจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 12 ปี เป็น

ศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกท่ีไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึงความส้ินเปลือง

ใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอส

ฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้

เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงเชา้ดว้ยการ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านสู่เมืองชานคัคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 

หลังจากน้ันน าทุกท่านออกเดินทางสู่  กรุงทรอย เพ่ือชม มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้

ไม ้เป็นสงครามท่ีส าคัญต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย

หลังจากสูร้บกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ไดคิ้ดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลอง

ขนาดยกัษ์ท่ีเรียกวา่มา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ท าการเข็นไปไว ้

หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณว์่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทพัออกห่างจาก

เมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนั

เขา้มาในเมืองแลว้ท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยู่

ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมือง

ทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยท้ิง  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมืองคูซาดาซึ-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองโบราณ

เอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร ี             (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น   

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

3.20 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ี

ส าคญัส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ จากน้ันน าท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความ

ยิ่งใหญ่ในอดีตได ้จากน้ันน าท่านซ้ือขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึ้ นช่ือของ

ประเทศตุรกี  
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก ( Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์

หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั 

น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 

ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชง้านได้จนถึง

ปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอ

น ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่าง

ลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมา

อาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา 

แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไว ้

ในหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้น

หลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูป

ป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท่ี์ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น 

มีก๊อกน ้าสามก๊อก ท่ี มีความเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความ

ร า่รวย และความรกั ถดัจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนา

เป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั KUSADASI CHARIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส     (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานท่อพรม 

ส่ิงท่อข้ึนช่ือของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



(WY010-TVT) 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือ

แร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพังของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา น า

ท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาว

เป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็น

ทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมากท่านจะไดส้มัผัส เมืองเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบ

บริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซ่ึงเช่ือกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ า

ใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคย

เป็นอะไรเช่น โรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปท่ีูนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่–สวนผีเสื้ อหรอืพิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย 

   ระบ าหนา้ทอ้ง             (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านสู่ สวนผีเสื้ อ Butterfly Garden มีผีเส้ือใหช้มวา่ 50 สายพนัธุข์องผีเส้ือ ท าใหเ้ราทราบถึงวงจร

ชีวิตของผีเส้ือ ณ ท่ีแห่งน้ีจะไดส้มัผสัความหลากหลายของพืช ดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอ่ืนๆ นับว่า

เป็นสถานท่ีอีกแห่งท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง(สวนผีเสื้ อจะปิดท าการทุกวนัจนัทรข์องสปัดาหห์าก

คณะเดินทางไปที่สวนผีเสื้ อตรงกบัวนัจนัทรท์างคณะจะปรบัเปล่ียนใหเ้ดินทางเขา้ชมที่พิพิธภณัฑ์

เมฟลาน่าแทน) 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท า

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจ

ลาลุคดิน รูมี่ อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท  ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูติ้ดตาม 

สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
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จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2ชัว่โมง 30 นาที ระหวา่งทางแวะชม Caravansaraiท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกั

แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่าง

หน่ึงเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ช่ือ

กนัวา่ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทาง

ของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมา

เป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์  ้า!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(คปัปาโดเกีย) 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถ ้าเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 

วนัที่หก คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์

  เมืององัการา่               (B/L/D) 

** ส าหรบัท่านใดที่สนใจข้ึนบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น.  

เพ่ือชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

(ค่าข้ึนบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 210-250 USD) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เช่ือมต่อถึงกันเป็นสถานท่ีท่ีผู้นับถือ

ศาสนาคริสต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ 

แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถง

ส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน

บางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้ 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่ี เมืองเกอเรเม (Goreme)ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน

ของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ จากน้ันน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบ

เขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจาก

ฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุด

ของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ

เอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภัยอีกดว้ย จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิค 

อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึกเดินทางสู่ เมืององัการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางให ้ท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากน้ันน าทุก

ท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า หรือท่ีมีช่ือตามประวัติศาสตร์ว่า Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีใน

ปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central 

Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวนัออก

เฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ 

และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความส าคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากร

จ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รุงองัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดบั 

๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตันบูลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มาราน้ัน 

กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของ

การคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ด้วยกัน และเป็น

ศูนยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ กรุงอิสตนับูล–สุเหรา่สนี ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

   (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันไม่ไกลน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าท่ี

มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง

ช่ือตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  
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จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง

แห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ

ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่ง

น้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสา

โอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปตเ์พ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้

ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7 หลังจากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวัง

ทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตรท่ี์ไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บน

พ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวังแห่งน้ี

สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุด

ของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงส่ีพนักว่าคน

น าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงิน

ต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตพ์ระเจา้

จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถ์

ของศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวก

ท่ีนับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงได้

สรา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 

(ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดับไว ้

มากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้ว

ตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮัม

เหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของ

ชาวอิสลาม 
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ISTANBUL QUA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด กรุงอิสตนับูล–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-GRAND BAZAAR- TAKSIM SQUARE 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต(Spice Market)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นช่ือและถัว่

หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนดบ์าซาร ์

(GRAND BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครั้งแรกในสมยัสุลต่านเมหเ์ม็ดท่ี 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาด

น้ีกินเน้ือท่ีกว่า 2แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000รา้น ขายของสารพดั ตั้งแต่ทองหยอง 

เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบ้ือง เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม ของท่ี

ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดังน้ันจึงตั้งราคาสินคา้เอาไว ้ค่อนขา้งสูง ควร

ต่อรองราคาใหม้าก 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงย่าน “ทกัซิม สแควร ์ (TAKSIM SQUARE)”เป็นย่านท่ีคึกคกัท่ีสุดในมหานครอิส 

ตนับลู เพราะเป็นยา่นท่ีเป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเท่ียวทัว่โลก มีช็อปป้ิง สตรีท ท่ีรายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้

ทั้งแบรนดโ์ลคอล และแบรนดอิ์นเตอรม์ากมาย  
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที่เกา้ อิสตนับูล-มสักตั-กรุงเทพฯ       (-/-/-) 

01.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองมสักตั(MCT) ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY 164 

  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.25 น. เดินทางถึง เมืองมสักตั(MCT)ประเทศโอมาน (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) เวลาที่มสักตั ชา้

กว่าไทย -3 ชัว่โมง  (แวะเปล่ียนเครื่อง 2 ชัว่โมง 55 นาที) 

09.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY 815 

  (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) มีแซนวิส น ้าผลไม ้กาแฟ ชา ใหบ้ริการบนเครื่อง 

18.00 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

**นกี่กน้็าอง้้โีลากขงอว้โีทปอวองงทำ้าอีท้ ี่ งียากทลองลออนย่ีลทเจาอวย่ยทกงอ่ทรากยาร**  
**่็าท้าก่กนขาอ้าลนเ ุ้่ยนาอีำ่นุณกา็กท่อนป่นมาี็กอวยงา้ีงุ้่หททกำปวยุ้่บนน้างำงทืโาอขก่้กอบนิษา้ฯำ 

ขยาอิตกมนกีวยงา้ีงจาอ่อนป่นม้้โจกีงอ่ทหวา่** 

าาตนกย็กบนิ่กน 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

06-14 ต.ค. 

12-20 ต.ค. 

19-27 ต.ค. 

20-28 ต.ค. 

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

UPDATE 07/08/18 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จ  านวน 25 ท่านข้ึนไป** 

**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

 
หมายเหต ุ

1. ราคาน้ีส  าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวบรษิทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ่มท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง)พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำให้ท่ำนเปิด
ห้องพกั เป็น 2 (1 Twin + 1Sgl) ห้องจะสะดวกกบัท่ำนมำกกวำ่ กรณีท่ีลูกคำ้พกัห้อง 3 ท่ำนและบำงโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง
บริกำร ท ำใหต้อ้งเปิดบริกำรเป็นหอ้ง 1Twin + 1Sglทำงบริษทัขอเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงตำมหนำ้งำน 

กรณเีดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดินทางได้ 

กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด ใหท้่ำนละ 1 ใบ น ้าหนักต้องไม่เกิน 30 ก.ก.1ใบ / กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้ ำหนกัตอ้ง
ไม่เกิน 7 ก.ก./1ใบ  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบิน Oman Air ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ (บริการน ้าด่ืมบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วนั และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 

ท่าน) 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ 

Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 
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าาตนกย็กบนิ่กนท้งีม็นลม 
คา่หนงัสือหนงัสือเดินทาง 
คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิก าหนด (30กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์คา่อาหารสัง่พิเศษ, คา่มินิบาร์ในห้องพกั  
คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ, คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทา่น กรณีใช้บริการ bell boy ของแตล่ะโรงแรม 
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่

คอยบริการเราโดยประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 บาท ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24USD) 

พนกังานขบัรถในทอ้งถิ่น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 16USD) 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9วนั เท่ากบั 27USD) แต่ทั้งน้ีมัคคุเทศกไ์ทยข้ึนอยู่กบั

ความประทบัใจของลกูคา้ 

 

กรณยีกเลกิ 
กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทาง 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

 
***หมกีงหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซ่ึง
ในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการ
เปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  



(WY010-TVT) 

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่15,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานฑูตฯ เรียก
เกบ็ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


