
 
 

Turkey Saver 10 วนั 7 คืน 
อิสตนับลู สเุหร่าสีน ้าเงิน พระราชวงัโดลมาบาเช่ อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบาตนั 
คปัปาโดเกีย นครใต้ดินไคมคัลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามคุคาเล่ ทรอย  

 

 

พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั & ระบ าหน้าท้อง Belly Dance  
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู   
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 



   

  
 
 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วนัท่ีสอง ดไูบ – อิสตนับลู – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  
02.00 น.         ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK371 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
06.00 น.         แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
10.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK123 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
14.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับูล Istanbul Ataturk International Airport ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

ก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง น าท่าน ล่องเรือผา่นช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมทีท่ า
ใหเ้ส้นทางนี้มคีวามน่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมววิไปดว้ยเรอืล าใหญ่ 2 ชัน้ เปิดพืน้ที่กวา้งบนดาดฟ้า

เรอืใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเดนิชมบรรยากาศโดยรอบไดส้บาย บรเิวณช่องแคบ
บอสฟอรสันี้คอืจดุแบ่งอสิตนับลูออกจากเอเชยีและยุโรป และยงัเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างทะเลด า (The Black Sea) และทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) เป็น
จุดสิน้สุดของขอบเขตเอเชยีและยุโรปที่บรรจบกนั มคีวามกวา้งต่างกนัไป บาง
จุดกว้าง 500 เมตร ในขณะที่บางจุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตร ได้อิ่มวิวอิ่มบรรยากาศของสองฝัง่ช่องแคบและ

พระราชวงัโดลมาบาเช่ทีต่ ัง้อยูร่มิน ้าในอกีมุมหนึ่งซึง่สวยสง่าน่าชม  
เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Midmare hotel หรือระดบัเดียวกนั 

http://bit.ly/2NMk5YE


   

  
 
 

 

วนัท่ีสาม อิสตนับูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – อุโมงค์เกบ็น ้าเยเรบาตนั – พระราชวงัทอปกาปึ – 
เมืองอีเซียบทั – เมืองชานัคคาเล่  

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จตุัรสัทีแ่ต่เดมิในยุคโบราณถอืเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงใน

ยุคไบแซนเทยีมและใช้เป็นลานกว้างส าหรบัแข่งกีฬาขบัรถม้า แต่ในปัจจุบนัลานแข่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งาน
เหมอืนเช่นเดมิอกีแลว้ เหลอืเพยีงรอ่งรอยจากอดตีทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ต้น “เสาโอเบลสิก์แห่ง
กษตัรยิเ์ธโอโดเชยีส” (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้ค่อยเรยีวยาวขึน้ไปเป็น
ยอดแหลม เสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกนัทัว่ไปว่า “เสาง”ู (Bronze Serpentine Coluumn) เป็นเสาบรอนซท์ี่
แกะลวดลายเป็นรปูง ู3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไปมา ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น
เสาแบบกรกีที่เก่าแก่ที่สุดที่มเีหลืออยู่ในอิสตันบูลทุกวนันี้ เคยถูก
ประดบัอยูท่ีว่หิารเมอืงเดลฟี ประเทศกรซี และถูกสรา้งขึน้เมื่อ 479 ปี
ก่อนครสิต์กาลในครัง้ที่รบชนะเปอร์เซยี เสาที่ 3 มชีื่อว่า “เสาคอนส

แ ต น ติ น ” 
(Column of 

Constantine) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1483 เมื่อครัง้เริม่สรา้งนัน้เป็นเสา
บรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครเูสดไดถู้กศตัรหูลอมหลอกเอาบรอนซไ์ป
จนหมด ปัจจุบนันักท่องเทีย่วทีเ่ขา้ไปชมจงึมโีอกาสได้เหน็เสาคอนส
แตนตนิหลงเหลอืเป็นเพยีงแค่เสาปนูเท่านัน้ เขา้ชมภายใน สุเหร่าสี
น ้าเงิน (Blue Mosque) ปัจจุบนัถอืเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของอสิ

ตนับูล เป็นมสัยดิที่ถูกสร้างขึ้นอย่างยิง่ใหญ่ เริม่สรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสร้างเสรจ็ในปี พ.ศ. 2159 
ภายนอกจะมองเหน็โดมสฟ้ีาตัง้อยู่โดดเด่นอนัเป็นทีม่าของชื่อ “Blue Mosque” ส่วนภายในกจ็ะประดบั
ตกแต่งด้วยกระเบื้องอิซนิคตามผนังและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่ากระเบื้อง
ทัง้หมดนี้เป็นสฟ้ีา และสฟ้ีาทัง้ขา้งนอกขา้งในของมสัยดิแห่งนี้ยงัเขา้กนัดกีบับรรยากาศของชายฝัง่ทะเล
ทีอ่ยู่ทางเบือ้งหลงั จากสุเหร่าสนี ้าเงนิพาท่านเดนิขา้มสวนสวยขนาดใหญ่ไปถ่ายภาพบริเวณด้านหน้า 
สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Hagia Sophia) ทีปั่จจุบนัถูกแปรสภาพเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญ่ต่างจากของเดมิ
ทีเ่คยเป็นทัง้วหิารในศาสนาครสิตแ์ละสุเหรา่ในศาสนาอสิลาม เริม่แรกวหิารหลงันี้สรา้งขึน้โดย “จกัรพรรดิ
จสัตเินียนที ่1” (Justinian I) แห่งจกัรวรรดไิบแซนไทน์ในช่วงปี 543 เป็นวหิารใหญ่ศูนยก์ลางของศาสนา
ครสิต์นิกายออโธดอกซม์านานนับพนัปี จนมาถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสุเหร่าเมื่ออาณาจกัรออตโตมนัไดเ้ขา้
ยดึครองดนิแดนอนาโตเลยีแห่งนี้ในปี 1453 ภายในเราจะได้เหน็การสรา้งและตกแต่งทีผ่สมผสานศลิปะ
ของสองศาสนาไวไ้มว่่าจะเป็นภาพวาดของพระเยซูและสญัลกัษณ์ของศาสนาอสิลามทีดู่เขา้กนัไดด้อีย่าง
ไมน่่าเชื่อ น าท่านเขา้ชม อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบาทนั (Yerebatan Sarnici) ทีส่รา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดจิสั
ตเินียนโดยมวีตัถุประสงคใ์หเ้ป็นทีเ่ก็บกกัน ้าส ารองไว้ใช้ในพระราชวงั และส าคญัมากส าหรบัการส ารอง
น ้าไว้ใช้ในยามที่อาจเกิดศกึสงครามหรอืมศีตัรูบุกเขา้มาล้อมเมอืง เพราะจะมที่อเป็นตวัส่งผ่านน ้าจาก
แหล่งธรรมชาติที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร และอุโมงค์สามารถกกัน ้าไว้ได้มากถงึ 80,000 
ลูกบาศก์เมตร ส่วนตวัอุโมงคจ์ะมคีวามกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลงัคาอุโมงคถ์ูกรบัน ้าหนักดว้ย
เสาค ้าตน้ใหญ่ 336 ตน้ จรงิๆ แลว้หากไมรู่ม้าก่อนว่าทีน่ี่เป็นอุโมงคเ์กบ็น ้ากจ็ะดคูลา้ยวหิารโบราณทัว่ไป  



   

  
 
 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวงัเก่าแก่และเป็นสถานทีช่ื่อดงัของอสิตนับูลอกี

แห่งหนึ่งทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะชม และรบัรองว่าจะไมผ่ดิหวงัในความสวยงาม ล ้าค่า และอลงัการมาก 
พระราชวงัทอปกาปึมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นทีป่ระทบัขององคส์ุลต่านมายาวนาน
หลายองค ์ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยค าบญัชาของ “สุลต่านเมหเ์มตที ่2” แห่งอาณาจกัรออตโต
มนั หรอืสมญานามทีท่่านได้รบัคอื “สุลต่านเมห์เมตผูพ้ชิติ” ปัจจุบนัได้ถูกเปลีย่นเป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงขา้ว
ของเครื่องใช้โบราณของราชส านักตุรกีที่น่าชมมาก จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือจะมพีื้นที่ของ

พระราชวงัชัน้นอก พระราชวงัชัน้ใน และมพีื้นที่ที่เคยใช้เป็นฮาเรม็ของ
สุลต่าน เมื่อย่างก้าวเขา้สู่พระราชวงัจากชัน้นอกและชัน้ในจะไดเ้หน็การ
ตกแต่งพระราชวังที่วิจิตรอลังการอย่างมาก จุดที่น่าสนใจมากคือ 
ท้องพระคลงัที่ใช้เป็นที่เก็บทรพัย์สมบตัิมคี่าทัง้หลาย โดยเฉพาะ กรชิ
แห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ทีง่ดงามตัง้แต่ส่วนของปลอกสวมที่
ประดบัด้วยอัญมณี ไข่มุกและทองค า ส่วนบนด้ามกรชินัน้ประดบัด้วย
มรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอญัมณีและเครื่องประดบั

ทัง้หลาย นักท่องเที่ยวจะได้ชมเครื่องโลหะโบราณ เครื่องปั้นดนิเผาและเครื่องกระเบือ้งอกีมากมาย น า
ท่านเดนิทางสู่ เมืองอีเซียบทั (Eceabat) โดยรถโค้ช เมอืงเลก็ๆ ติดทะเล ระหว่างทางชมบรรยากาศ
ชายฝัง่และเทอืกเขาสูงของประเทศตุรกทีี่สวยงามในทุกๆ ฤดูกาล ก่อนจะ น าท่านขึน้เรอืขา้มฝากจาก
ท่าเรอืเมอืงอเีซยีบทัสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลานัง่เรอืประมาณ 45 นาท)ี ซึง่ตัง้อยู่รมิ
ทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน ในอดตีชานคัคาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้และการเดนิเรอื เพราะเป็นอกี
จดุทีเ่ชื่อมต่อเอเชยีกบัยโุรปเขา้ดว้ยกนั 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Idakale Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อซัเคลปิออน – เมืองคซูาดาซึ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรงุทรอย (Troy) เมอืงเก่าแก่ในต านานแห่ง
นี้หลังจากที่กลายเป็นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ได้ถูกค้นพบ 
พ.ศ. 2413 “ไฮน์รชิ ชลมีานน์” (Heinrich Schliemann) นัก
โบราณคดชีาวเยอรมนัได้เป็นผู้บุกเบกิขุดพบซากเมอืงโบราณ
ขึน้ซึง่กค็อืเมอืงทรอยนี่เอง เป็นซากเมอืงโบราณทีม่พีืน้ทีต่ดิกบั
ทะเลอเิจยีนตอนบน และอยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรก ี
ใกล้กันมีช่องแคบ “ดาร์ดาแนลล์” (Dardanelles) และ 
“คาบสมทุรกลัลโิปล”ี (Gallipoli) จากนัน้ไฮน์รชิกใ็ชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขุดคน้เพิม่เตมิและศกึษาความ
เป็นมาของซากเมอืงแห่งนี้ จนพบว่าทรอยนัน้แบ่งออกเป็น 9 ยุค นับตัง้แต่เมื่อ 3,000 ปีก่อนครสิต์กาล 
ไล่มาจนถงึ พ.ศ. 943 และทัง้หมดน้ีไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจใหโ้ฮเมอรส์รา้งสรรคผ์ลงานการเขยีนทีโ่ด่ง
ดงักอ้งโลกอยา่งมหากาพยอ์เิลยีดและโอดสิซยี ์ชม ม้าไม้แห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) หนึ่งใน



   

  
 
 

 

กลยทุธท์างการทหารทีช่าญฉลาด และเป็นเหตุใหเ้มอืงทรอยพ่ายแพแ้ก่กรกี จงึกลายเป็นเรื่องราวทีโ่จทย์
จนัทแ์ละโด่งดงัไปทัว่โลก และกลายเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของเมอืงทรอยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม อซัเคลปิออน (Asklepion) ทีใ่นอดตีนัน้เคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท์ีย่ ิง่ใหญ่ ตวัวหิาร
นัน้ได้ถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่เมื่อ 400 ปีก่อนครสิตกาล เพื่อถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการรกัษา 
ปัจจุบนัเราจะยงัได้เหน็ร่องรอยความยิง่ใหญ่ในอดตีได้ นอกจากนี้ภายในอซัเคลปิออนยงัเป็นที่ตัง้ของ 
วิหารแดงคิซิลอฟัลู (Kiziln Avlu) หรอื Red Basilica เพื่อถวายแด่เทพเซราพสิทีอ่ลงัการอกีดว้ย น า
ท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซึ (Kusadasi) เมอืงท่องเทีย่วสวยๆ บรรยากาศดรีมิทะเลอเีจีย้น โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูรอ้นที่จะกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมอย่างมาก จากนัน้น าท่านซื้อของฝากตามอธัยาศยั รา้น
ขนม Turkish Delight ของฝากขึน้ชื่อของประเทศตุรก ี

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Royal Palace หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเส้ือหนัง – ปามคุคาเล่  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of the Virgin Mary) ทีน่ี่ร่มรื่นดว้ยต้นไมท้ีท่ าใหอ้ากาศเยน็สบาย 
และที่ต้องแวะมาที่นี่เพราะชาวครสิต์เชื่อกนัว่า นี่คอืสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารปีระทบัอยู่จนกระทัง่
สิน้พระชนม ์และสิง่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นจากบ้านพระแม่มารแีห่งนี้ก็คอื วหิารอฐิหนาที่ภายในมกีาร
ประดบัดว้ยรปูเคารพของพระแม่มาร ีเล่ากนัว่าครัง้แรกทีม่กีารคน้พบวหิารซึง่เชื่อว่าเป็นบา้นของพระแม่
มารนีี้เกดิขึน้เมื่อ พ.ศ. 2317  โดยแม่ชชีาวเยอรมนันามว่า “แอน แคเทอรนี เอเมอรชิ” (Anne Catherine 
Emmerich) ไดน้ิมติเหน็ภาพบ้านหลงันี้ จงึได้เขยีนบรรยายลงสมุดบนัทกึไว้ หลงัจากนัน้ก็มผีู้ใหค้วาม
สนใจและพากนัคน้หาบา้นหลงัทีว่่านี้จนไปพบเมื่อ พ.ศ. 2434 และไดจ้ดัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิส์ าหรบัการ
บูชาสกัการะพระแม่มารแีละพระเยซู ดา้นหน้าของวหิารจะมรีางน ้าศกัดิส์ทิธิท์ีภ่ายหลงัถูกสรา้งเป็นกอ็ก
น ้า 3 ชุดที่สะดวกส าหรบันักท่องเที่ยว เพราะน ้าจาก 3 ก็อกน้ีเชื่อกันว่าจะให้ความศกัดิส์ ิทธิใ์นด้าน
สุขภาพ ความรกั และความร ่ารวย นักท่องเทีย่วจงึมกัมาแตะน ้าจากกอ็กนี้แลว้ประพรมใหต้วัเอง ใกลก้นั
ม ีก าแพงอธิษฐาน (Wishing wall) ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ขา้มาอธษิฐานขอพรแลว้เขยีนลงบนผา้ชิน้เลก็ๆ 
แลว้น ามาผกูไวก้บัก าแพงนี้ ถอืเป็นอกีสสีนัและความสนุกของนกัท่องเทีย่วอกีมมุหนึ่งของเมอืง 

เดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟิซุส (Ephesus) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงโบราณ
และเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัรโรมนั เมอืงเอฟิซุสถอืก าเนิด
ขึ้นตัง้แต่ยุคก่อนครสิต์กาลเสยีอีก และก็ด าเนินมาพร้อมกบัยุครุ่งเรอืง
ของชนชาติกรกี ตรงกบัยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดอิอกุสตุส ซซีาร์” 
(Augustus Caesar) เป็นศูนยก์ลางทางการคา้การเงนิของเอเซยีตัง้แต่
หลงัจาก พ.ศ. 900 เป็นต้นมา ปัจจุบนันี้แมจ้ะผ่านมานานกว่า 2,000 ปี
แล้วแต่ เอฟิซุสก็ยังได้ร ับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีการ
บ ารุงรกัษาไดด้ทีีสุ่ดเมอืงหนึ่งของโลก สิง่ทีม่ใีหเ้ราไดช้มกนัจงึเป็นความ
ยิง่ใหญ่ของซากเมอืงโบราณ โรงละครเก่าแก่ที่จุผู้ชมได้มากถงึ 25,000 
คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ แมจ้ะเริม่กร่อนไปบา้ง



   

  
 
 

 

แต่เท่าที่เหลอืก็ยงัดูแขง็แกร่ง และในโอกาสพเิศษต่างๆ ก็อาจมกีารจดัแสดงแสงสเีสยีงบ้างในโรงละคร
แห่งนี้ บรเิวณอื่นๆ ยงัมโีรงอาบน ้าโบราณแบบตุรกแีท ้แท่นบชูาเทพเจา้ ม ีห้องสมุดเซลซุส ทีส่รา้งโดย
กงสุล “ทเิบเรยีส จเูลยีส อควลิา” (Julius Aquila) เพื่ออุทศิแด่นายกเทศมนตรซีึง่เป็นพ่อของท่านกงสุล 
และยงัได้บรรจุศพของผู้เป็นพ่อไวใ้ต้หอ้งสมุดแห่งนี้ แต่มาถูกท าลายทัง้ตวัอาคารและหนังสอืจากขา้ศกึ
ศตัร ูมกีารประสบภยัจากแผ่นดนิไหวบา้ง เสยีหายไปมากแต่กย็งัยดืหยดัเคยีงคู่กาลเวลามาไดไ้ม่ห่างกนั
นักม ีวิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ทีส่รา้งขึน้เพื่อถวายแด่จกัรพรรดเิฮเดรยีน 
ซึง่พระองคค์อือกีหนึ่งจกัรพรรดผิูย้ ิง่ใหญ่ของโรมนั วหิารแห่งนี้เมื่อเทยีบกบัอายุแลว้ต้องบอกว่ายงัอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์มาก และยงัถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครนิเธยีนทัง้ 4 ต้นทีอ่ยู่ทางด้าน
หน้าวหิาร โครงประตูหน้ามจีัว่หนิโค้งแกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง  น าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิต
เส้ือหนังคุณภาพสูง ประเทศตุรกีถือเป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อในด้านเครื่องหนัง และมกีารผลิต 
ผลติภณัฑ์จากหนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างด ีให้ท่านได้อิสระเลอืกซื้อสนิค้นเครื่องหนัง่กนัได้ตาม
อธัยาศยั ไมว่่าจะเป็นเสือ้ กระเป๋า เสือ้โคช้ และอกีมากมาย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดตีปามุคคาเล่เคย
เป็นที่ตัง้ของนคร “เฮยีราโปลสิ” (Hierapolis) และที่ตัง้ของลาน
หินปูนขนาดมหึมา ชม ปราสาทปุยฝ้าย สิ่งมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาต ิเกดิขึน้จากธารน ้าใต้ดนิซึ่งมสี่วนประกอบของแคลซยีม
ออกไซดแ์ละมอุีณภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสไดไ้หลลงมาจาก
ภูเขา “คาลดาก”ิ แลว้แร่ธาตุเกดิการตกตะกอนท าปฏกิริยิาจบัตวั
กนัเป็นก้อนแขง็ลดหลัน่เป็นชัน้เป็นแอ่งเป็นลานต่างกนัไป แต่กลบักลายเป็นเหมอืนประตมิากรรมจาก
ฝีมอืธรรมชาต ิสวยงามแปลกตาจนในที่สุดปามุคคาเลกไ็ดร้บัการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อในปี พ.ศ. 2531 ค าว่า “ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกีนัน้หมายถึง 
“ปราสาทปุยฝ้าย”  เพราะบางส่วนบางมุมของก้อนแคลเซยีมก็มรีูปร่างคล้ายก้อนเมฆหรอืก้อนหมิะ
ตามแต่จะจนิตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็นแอ่งรองรบัน ้าแร่อุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสที่ชาว
ตุรกีนิยมน าไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน ้าแร่ธรรมชาติที่มสีรรพคุณในการรกัษาโรคความดนั
โลหติสงู โรคหวัใจ โรคทางเดนิปัสสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อกัเสบ  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Pam Thermal Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก เมืองปามคุคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคปัปาโดเกีย – ชมระบ าหน้าท้อง  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เมอืงที่ยิง่ใหญ่ไม่แพ้เมอืงใดเพราะมตี าแหน่งเป็นถึงอดตีเมอืงหลวง

ของอาณาจกัรอนาโตเลยีในอดตี เมอืงคอนยาเจรญิรุ่งเรอืงมากในสมยั “สุลต่านอาเลดนิ เคย์โคบาท” 
ความรุง่เรอืงนี้ท าใหเ้กดิการก่อสรา้งอาคารและวหิารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สิง่ก่อสรา้งเหล่านี้กโ็ดด
เด่นด้วยสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามที่ได้ร ับอิทธิพลเข้ามาในเวลานัน้  ชม 
คาราวานสไลน์ (Caravanserai) ซึง่เป็นจุดพกัแรมของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั หรอืเรยีกง่ายๆ ว่า
เป็นโรงแรมข้างทางของคนเดนิทางในยุคนัน้ หากมองจากมุมสูงจะเหน็เป็นเหมอืนรัว้ก าแพงล้อมเป็น



   

  
 
 

 

กรอบสี่เหลี่ยมอยู่กลางทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื้นที่โล่งหรอือาจจะมบี่อน ้าธรรมชาต ิและมี
ส่วนที่เป็นหลงัคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดนิทางที่มาพรอ้มกองคาราวานมา้และอูฐมกั
แวะพกัแรมในช่วงค ่า จนรุง่เชา้กจ็ะออกเดนิทางต่อ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธติ กรรมวธิกีาร
ผลติสนิค้าพื้นเมอืงที่มคีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งอสิระให้ท่านเลอืก
ซือ้ไดต้ามอธัยาศยั เดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) 
เมอืงมรดกโลกจากการการนัตโีดยยเูนสโก และยงัเป็นเมอืงทีอุ่ดม
ไปด้วยความสวยงามของภูมปิระเทศ เพราะตัง้อยู่ระหว่างทะเล
และภูเขา ด้วยรูปลกัษณ์ของคปัปาโดเกียที่ดูแปลกไม่เหมอืนใคร 
ท าให้มคี าถามเกิดขึ้นเสมอว่า เหตุใดคัปปาโดเกียจึงมลี ักษณะ
เช่นน้ี เพราะแมแ้ต่ผูท้ีค่น้พบคบัปาโดเกยีคนแรกอย่าง “ฮาล ีคานา
โซส” กย็งัสงสยัในรปูทรงประหลาดของดนิแดนแห่งนี้ พืน้ทีท่ีเ่ป็นคปัปาโดเกยีอย่างทีเ่หน็ทุกวนันี้เมื่อกว่า 
3 ล้านปีก่อนหลงัจากเกดิการระเบดิของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ได้ผลกัดนัลาวาออกมาเป็นจ านวนมาก 
และทบัถมทัง้เถ้าถ่านหนาบางคละกนัไปจนเกดิเป็นแผ่นดนิใหม่ขึน้ จากนัน้ก็ถูกแดด ฝน ลม หมิะกดั
เซาะทลีะเลก็ละน้อย ระยะเวลา 3 ลา้นปีธรรมชาตจิงึสรา้งสรรคค์วามแปลกใหแ้ก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คปั
ปาโดเกยีจงึกลายเป็นเหมอืนดนิแดนพศิวงทีเ่ตม็ไปดว้ยแท่งหนิเป็นรปูทรงกระบอกบา้ง รปูกรวยคว ่าบา้ง 
บางชิน้เป็นเหมอืนปล่องหรอืโดมสงูทีค่นสามารถเขา้ไปอยูด่า้นในได ้และมอียูม่ากมายเหมอืนเป็นเมอืงใน
เทพนิยาย จนชาวพืน้เมอืงพากนัเรยีกคปัปาโดเกยีในอกีชื่อหนึ่งว่า ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ระบ าหน้าท้อง กจิกรรมทีค่วรไดส้มัผสัและอยา่พลาดใหต้วัเองตอ้งเสยีดายในภายหลงั เพราะ

นี่คอืกจิกรรมพเิศษทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์ส าคญัของชาวตุรกมีาตัง้แต่อดตี และนักท่องเทีย่วกม็กัรอคอย
ทีจ่ะไดช้ม โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงกต็้องเป็น “ระบ าหน้าทอ้ง” (Belly Dance) ทีช่วนตื่นตาตื่นใจ
และรูส้กึสนุกคกึคกัไปกบัผูแ้สดงด้วย นักแสดงเหล่านี้ถอืว่าเป็นยอดฝีมอื หากโชคดกีว่านัน้คุณจะไม่ได้
เป็นแค่ผู้ชมแต่อาจถูกเชญิให้ขึน้บนเวทไีปร่วมสนุกกบันักแสดงเหล่านี้ด้วยก็ได้ ฉะนัน้นอกจากจะสนุก
แลว้กย็งัจะไดป้ระสบการณ์ดีๆ  และความประทบัใจกลบับา้นอกีดว้ย 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ By Dinler Nevsehir Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็  เมืองคปัปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมคัลึ – พิพิธภณัฑก์ลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงาน

เซรามิค – เมืององัคาร่า 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ส าหรบัท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณลอ็บบี้ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทบอลลูนรอรบั
ท่าน เพ่ือน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด กบัการนัง่บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมือง
คปัปาโดเกียจากด้านบน พร้อมรบัประกาศนียบตัรท่ีมอบให้กบัทุกท่าน 
(ทวัรนั์ง่บอลลนูน้ีเป็นทวัรพิ์เศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์ค่า
ขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 250 ดอลล่ารส์หรฐั กรุณา
สอบถามหัวหน้าทัวร์) น าท่านเข้าชม นครใต้ดินไคมคัลี 



   

  
 
 

 

(Underground City of Kaymakli) เมอืงที่เกดิจากความพยายามในการลี้ภยัของชาวเมอืงโดยการ
ช่วยกนัขุดเจาะโพรงใต้ดนิลกึถงึ หลายเมตร แลว้แบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ซึง่ก็กว้างขวางมากจนดูไม่น่า
เชื่อว่าจะเกดิขึน้ดว้ยแรงงานการขุดของมนุษย ์เพราะบางจุดนัน้มคีวามลกึลงไปในชัน้ดนิมากทีสุ่ดถงึ 85 
เมตร และก็ไม่ไดแ้ค่ขุดใหล้กึลงในดนิเพื่อการหลบีภยัขา้ศกึเท่านัน้ แต่ยงัไดแ้บ่งเป็นหอ้งต่างๆ จนครบ
ทุกความสะดวกสบาย เช่นมหี้องโถง ห้องนอน ห้องน ้า ห้องครัวห้องอาหาร โบสถ์ แต่สภาพอากาศ
ดา้นล่างนัน้ยงัเยน็สบายด้วยอุณหภูมเิฉลีย่ประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส สมกบัทีเ่รยีกกนัว่าเป็นเมอืง
ใตด้นิจรงิๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ทีค่ร ัง้หนึ่งเคยเป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั ้นที่นี่ จะมี
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาครสิต์อยู่มากกว่าเมอืงอื่นๆ 
อย่างเช่น “โบสถ์เซนต์บารบ์ารา” ทีถ่อืได้ว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่
สรา้งขึน้ในยุคแรกๆ ที่มภีาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและ
เพดานโบสถ์ แต่เพราะเสลาทีย่าวนานท าใหส้ขีองภาพจดืจางลง
ไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิล” ทีอ่ยู่ใกล้กนั หากอยากเหน็
ภาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนทีส่สีนัจดัจา้นมากกว่าในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารากใ็หม้าทีน่ี่  ซึง่ส่วนมากเป็นภาพ
ที่แสดงถึงพระประวตัิของพระเยซู และที่ได้ชื่อเรยีกว่าโบสถ์แอปเปิลก็เพราะด้านหน้าของโบสถ์มตี้น
แอปเปิลอยูน่ัน่เอง รวมทัง้ที ่“โบสถ์มงักร” หรอืทีช่าวพืน้เมอืงเรยีกว่า “Yilani Kilise” กจ็ะมคีวามน่าสนใจ
อยู่ที่ภาพวาดการต่อสู้ของนักรบในยุคนัน้ ชม โรงงานทอพรม ผลติภณัฑข์ึ้นชื่อของประเทศตุรก ีที่มี
ลวดลายทีส่วยและประณตี ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สิน้คา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั เดนิทางสู่ เมือง
องัคาร่า (Ankara) เมอืงองัคาร่า เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีและเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจาก
อสิตนับลู เป็นศูนยก์ลางของทัง้คมนาคม เศรษฐกจิ และการศกึษาของประเทศอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Royal Carine Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด  เมืององัคาร่า – เมืองอิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช่   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

เดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับลู (Istanbul)  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัขนาดใหญ่ทีต่ ัง้เด่น
เป็นสงา่ตดิกบัช่องแคบบอสฟอรสั และเป็นพระราชวงัชื่อดงัทีไ่ด้
ชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความยิง่ใหญ่อลงัการของตุรกี ซึ่งสร้างขึ้น
ตามด ารขิอง “พระเจ้าอบัดุลเมซดิที่ 1” (Abdulmecid I) ที่
ต้องการสร้างพระราชวังแห่งใหม่ที่ทันสมัยกว่าพระราชวัง
ทอปกาปึซึ่งเป็นทีป่ระทบัเดมิและใช้เวลาสรา้งนานถงึ 13 ปีโดย
แล้ว เสร็จในปี 1856 ที่แ น่ๆ คือกว่าจะสร้างเสร็จก็หมด
งบประมาณไปมากถงึ 1,500 ล้านดอลล่ารส์หรฐั พระราชวงัแห่งนี้จงึเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้การเงนิ



   

  
 
 

 

ของประเทศระส ่าระส่ายเขา้ขัน้วกิฤต แลกมากบัการได้เป็นพระราชวงัที่มคีวามหรูหราที่สุดด้วยจ านวน
หอ้งมากถงึ 285 หอ้ง และเพราะไดร้บัอทิธพิลในการออกแบบตกแต่งจากทางฝัง่ยุโรป ท าให้พระราชวงั
โดลมาบาเช่สวยงามด้วยศลิปะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสกิ 
แอบมศีลิปะแบบออตโตมนัดัง้เดมิแทรกอยู่ทัว่ไป สิง่ที่อยากบอกคอืไม่ว่าจะเป็นห้องไหนโซนใดภายใน
พระราชวงัโดลมาบาเช่ก็ล้วนแต่สวยสะดุดตาและอลงัการเกนิประมาณจากการตกแต่งด้วยหนิอ่อน ไม้
คุณภาพดรีาคาสูงลบิ มคีอลเลกชัน่ภาพเขยีนล ้าค่า ที่ส าคญัคอืพระราชวงัแห่งนี้ใช้ทองค าในการตกแต่ง
ผนงัและเพดานน ้าหนกัมากถงึ 14 ตนั  

 เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Midmare hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเก้า  เมืองอิสตนับลู – สไปซม์ารเ์กต็ – สนามบิน – ดไูบ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อสิระชอ้ปป้ิงที่ สไปซ์มารเ์กต็ (Spice Market) ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากตลาด
แกรนด์บารซ์าร ์และกก่็อตัง้มานานตัง้แต่ พ.ศ. 2203 สนิค้าที่มจี าหน่ายในตลาดแห่งนี้กต็รงตามชื่อนัน่
คอืกลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกร้านจะมกีระบะไม้วางเรยีงกันเป็นแถวแล้วบรรจุผงเครื่องเทศไว้จนเต็ม 
เครื่องเทศแต่ละชนิดกม็สีสีนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จงึมกัเป็นคนพืน้ทีท่ี่จะมาซื้อน าไปปรุงอาหาร และ
ยงัมสีนิคา้กลุ่มธญัพชืทัง้หลาย โดยเฉพาะตระกูลถัว่ของตุรกจีะเป็นทีข่ ึน้ชื่อมากในตลาดเครือ่งเทศยงัม ี
ผลไม้ทัง้สดและแห้ง น ้ าผึ้งแท้ น ้ามนัหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถิ่นชัน้ดี และที่น่าลองชิมส าหรบั
นักท่องเที่ยวก็คอืขนมพื้นเมอืงของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นต ารบัก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยงัมี
ราคาถูกอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับลู Istanbul Ataturk International Airport 

20.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK122  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

วนัท่ีสิบ ดไูบ – สวุรรณภมิู  
01.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  
03.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 376 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
12.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 

 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 8,000 บาท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 3 ดอลล่ารส์หรฐั  / คน / วนั 

✗ คนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ดอลล่ารส์หรฐั / คน / วนั 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

วนัเดินทาง ราคา 

New year 24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2562 44,900 



   

  
 
 

 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 


