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 TURKEY โรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ ้า  (9D7N) 
“TURKEY AWESOME”  

สายการบินดี FULL SERVICE OMAN AIR (WY) 
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บินดว้ยสายการบิน โอมาน แอร ์(WY) : ข้ึนเคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

**ส าหรบักรุป๊วนัท่ี 04-12 / 05-13 / 18-26 ตุลาคม 61 และ 1-9 พฤศจิกายน 61 ใชเ้วลาบิน

ดงัน้ี** 

WY 812 BKK(กรุงเทพ) - MCT(มสักตั)  14.35 – 17.25 
WY 163 MCT(มสักตั) – IST(อิสตนับูล)  20.10 – 00.25+1 
WY 164 IST(อิสตนับูล) – MCT(มสักตั) 01.40 – 07.25 
WY 815 MCT(มสักตั) - BKK(กรุงเทพ)  09.00 – 18.00 

**ส าหรบักรุป๊วนัท่ี 15-23 และ 22-30 พฤศจิกายน 61 ใชเ้วลาบินดงัน้ี** 

WY 818 BKK(กรุงเทพ) - MCT(มสักตั)  09.15 – 12.35 
WY 165 MCT(มสักตั) – IST(อิสตนับูล)  14.20 – 19.00 
WY 166 IST(อิสตนับูล) – MCT(มสักตั) 01.05 – 06.50 
WY 815 MCT(มสักตั) - BKK(กรุงเทพ)  09.00 – 18.00 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. (ไมเ่กิน 2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 
 

 

วนัท่ี 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มสักตั (โอมาน) – อิสตนับูล (ตุรกี)                         (-/-/-) 
 

11.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช ัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row Q ประตู 7 

สายการบิน Oman Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการ

เช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง  

14.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี 

WY 812  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

17.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมสักตั ประเทศโอมาน (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

20.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี  โดยสายการบิน Oman 

Air เท่ียวบินท่ี WY 163  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

 (** ส าหรบักรุ๊ปวนัท่ี 15-23 / 22-30 พฤศจิกายน 61 จะนัดสมาชิกท่ีสนามบิน เวลา 

06.00 และถึงอิสตนับูลเวลา 19.00**) 
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 วนัท่ี 2       อิสตนับูล(ตุรกี) – มา้ไมเ้มืองทรอย – ชานคัคาเล่ – นัง่กระเชา้สู่เมืองเปอรก์ามมั  (B/L/D)                                                
 

00.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี  (ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า

เมืองไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

 น าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ กรุงอิสตนับูล  

พกัท่ี  QUA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองทรอย (Troy) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเลา่ขานสืบตอ่กนัมา

ตัง้แตใ่นอดีต ถูกสรา้งขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีท่ีแลว้ ชมมา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of 

Troy) มา้ไมท่ี้มีช่ือเสียงโดง่ดงัมากท่ีสุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุ้บายสง่มา้ไมใ้ห ้

เมืองทรอยเพ่ือเป็นของก านัล แตค่วามจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พ่ือเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้

มาตีตวัเมืองจนท าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนักรบ

โบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมีช่ือวา่ โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความยาว 65 

กิโลเมตร สว่นท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตัง้อยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของชอ่งแคบดาร์ดาแนลส ์ใกลก้บั 

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงตัง้อยูริ่มทะเลมาร์มาร่าตดักบั

ทะเลอีเจียน เป็นท่ีตัง้ของเมืองทรอย น าทา่น นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึน สู่ เมืองเปอรก์ามัม (Cable Car to 

Pergamum) ท่ีต ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนือตวัเมืองชานัคคาเล่ กวา่ 1 ,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเล

อีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแมน่ ้าไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮ

เลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดงั

ดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค ์บริเวณเดียวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - 
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Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลือแตส่ว่นฐานเทา่นั้น แทน่บูชาถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑเ์ปอร์กามมัท่ีเมือง

เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก 

ตัง้อยูใ่นท าเลท่ีสวยงามท่ีสุด จุผูช้มไดม้ากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา่ นครบนท่ีสูง ซ่ึงเป็นโครงสรา้ง

ฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ัง้ถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขา

ท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ ่ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยูบ่นท่ีราบเบ้ืองลา่งท่ีรายลอ้ม

ป้อมปราการเหลา่น้ี ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยูเ่บ้ืองลา่งทางตะวนัตกของตเัมือง สรา้งถวายเอส

เคลปิออสเทพแหง่การแพทย ์

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  KOLIN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 
 

วนัท่ี 3         เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี – เมืองคซูาดาซี – รา้นเคร่ืองหนงั         (B/L/D)                                                     
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช ัว่โมง)  เมืองโบราณท่ีมีการ

บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปกัหลกัสรา้งเมือง

ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอ่นคริสตก์าล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซาน

เดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น า

ทา่นเดินบนถนนหินออ่นผา่นใจกลางเมืองเกา่ท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงกอ่สรา้งเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่

วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30 ,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าทา่นชม 

หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี 

หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญม่าก สรา้งโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิ

ลา อุทิศใหก้บับิดา ช่ือ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝ้ังโลงศพของบิดาท่ีท าจากหินเอาไวใ้ต ้

หอสมุดแหง่น้ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแมม่ารีอาศยัอยู่

และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี   

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทา่เลียบชายฝั่งทะเลของ

ประเทศตุรกี ซ่ึงท าใหใ้นอดีต เมืองน้ีเป็นเหมือนทา่เรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนัง

คุณภาพสูงสง่ออกไปท ัว่โลก 

น าทา่นเดินทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิต

เคร่ืองหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอนัดบัตน้ๆของโลก ท ัง้ยงัผลิตเส้ือหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ Versace , Prada , 

Michael Kors อีกดว้ย อิสระใหท้า่นเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองหนัง และ สินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  GRAND BELISH HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 
 

วนัท่ี 4    ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                (B/L/D)                                                     
 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่

รอ้นไหลทะลุขึ้นมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเกา่แกส่มยักรีกกอ่นท่ีไหลลงสูห่นา้ผา จนเกิดผลึขึ้นก่ึง

สถาปตัยกรรม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่ร้อนน้ีไดก้ ่อใหเ้กิด

ทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆหลายช ัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแกง่หินสีขาวราว

หิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณในการ

รักษาโรค เม่ือเวลาผา่นไปภยัธรรมชาติไดท้  าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรักหกัพงักระจายอยู่

ท ัว่ไป บางสว่นยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ ่วิหารอพอลโล สุสาน

โรมนัโบราณ เป็นตน้ 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  PAM THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

                        

 
 

วนัท่ี 5     คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบ าหนา้ทอ้ง                  (B/L/D)                                                     
 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช ั่วโมง)  ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ท่ีพกัของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้ชม  พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ 

โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟงัเสียงขลุย่ ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูม่ี 

อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลตา่นอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี

เขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา น าทา่นเดินทางสู ่

เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นบริเวณท่ีอยูร่ะหวา่ง ทะเลด า กบั 

ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปล่ียน

วฒันธรรม ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพ้ืนท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 

ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาท่ีพน่ออกมา และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาล กระจายไปท ัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินช ัน้ใหม่

ขึ้นมาจากนั้นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยชว่ยกนั กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับ

แสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแทง่กรวย (คว ่ า) ปล่อง 
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กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟ

นางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเกา่แกภ่าษาฮิตไตต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ท่ี

อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธุดี์” และในปัจจุบนัน้ีก็ยงัเล้ียงมา้กนัอยูบ่ริเวณน้ี อีกท ัง้ ยงัมี

เมืองใตดิ้นท่ีซอ่นอยูใ่ตเ้มืองคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณท่ีใหญท่ี่สุดในโลกก็วา่ได ้เพราะท่ีเมืองใตดิ้นแห่ง

น้ีขุดลึกลงไปถึง 10 ช ัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงัแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะท่ีเมืองคปัปาโด

เกียมีเมืองใตดิ้นมากถึง 15 แห่งและถา้รวมท ัง้เมืองอ่ืนๆ ดว้ยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขุดเช่ือม

กนัระหวา่งแตล่ะเมืองอีกดว้ย  ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้ง

ประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30 ,000 คน เลย

ทีเดียว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพิ้ภพแห่งน้ี ทางองคก์รยูเนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมืองคปัปาโดเจีย เป็น

สถานท่ีมรดกโลกอีกดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซ่ึงเป็นการ

เตน้ร าท่ีเกา่แกอ่ย่างหน่ึง เกิดขึ้ นมาเม่ือประมาณ 6 ,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปตแ์ละเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวติัศาสตร์เช่ือกนัวา่ ชนเผา่ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุม่ส าคญัท่ีไดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนั และ

การเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเดน่ สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปจัจุบนั 

พกัท่ี  UCHISAR CAVE HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ ้า หรือเทียบเท่า   

 
 

วนัท่ี 6 
    นครใตดิ้น – พิพิทธภณัฑเ์กอราม่า – หุบเขาอซิุซาร ์– โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เคร่ืองประดบั –  เมืององัการ่า                                                              (B/L/D)                                                     
   

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะตอ้งออกจาก
โรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคปัปา
โดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมในการ
ข้ึนบอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ข้ึนอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 
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ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท 
ดงันัน้ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 

 
 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ นครใตดิ้น (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูน้ับถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ท่ี

ตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ ่มีถึง 10 ชัน้ แตล่ะช ัน้มีความกวา้งและ

สูงขนาดเทา่เรายืนได ้ท าเป็นหอ้งๆ มีท ัง้หอ้งครัว หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชุม มีบอ่น ้า และ

ระบบระบายอากาศท่ีดี แตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยูลึ่กและทางเดินบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดินสวน

กนัไมไ่ดน้ าทา่นเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีต ัง้อยูใ่นบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของ

อานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มยัโรมนั และเป็นท่ีท่ี

ชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ี หลบหนีภยัจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ี

ไดร้ับการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมายท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณ

น้ี เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคล า้คา่แหง่หน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 

น าทา่นเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองคก์รยูเนสโก ได ้
ขึ้นทะเบียนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แหง่น้ี ใหเ้ป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็น
ความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบ
เขาดงักลา่วมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบท ัว่ท ัง้ภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้
มองดีๆจะรูว้ ่าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้  าหน้าท่ีเป็นป้อม
ปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ยน าทา่นเดินทางสู่ โรงงานทอพรม 
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(Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงานเคร่ืองประดบั (Jewelly Factory) 
เพ่ือใหท้า่นไดช้มการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโดง่ดงัไปท ัว่โลก อิสระใหท้า่นได ้
เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยัน าทา่นเดินทางสู่ เมืององัการ่า (Ankara) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือท่ีมีช่ือตามประวติัศาสตร์วา่ Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปจัจุบนั และเป็น
เมืองใหญอ่นัดบั 2 รองจากเมืองอิสตนับูล เมืององัการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ี
ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูห่า่งจากเมืองอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอ ังการา
เป็นท่ีตัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่งๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศตา่งๆ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  BERA ANKARA HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 
 

วนัท่ี 7     สุสานอตาเติรก์ – อิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั           
(B/L/D)                                                     

 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณส์ถานและสุสานของ Mustafa Kemal 

Ataturk ซ่ึงเป็นผูน้ าในสงครามกูอิ้สรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูก้ ่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและ

ประธานาธิบดีคนแรก เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีดว้ย สุสานออกแบบโดย

สถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้นระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตุรกีท่ีพิมพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-

2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ยน าทา่นเดินทางสู ่เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของ

ประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่กอ่นคริสตกาล มีท าเลท่ีตัง้อยู่บริเวณชอ่งแคบบอส

ฟอรัส ซ่ึงท าใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต ัง้อยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ท าใหเ้มืองอิสตนับูลมี

ความเอกลกัษณเ์ฉพาะท่ีพิเศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินออ่น ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั
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อาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรปจุดเ ด่นของ

พระราชวงัแห่งน้ีคือ มีการประดบัตกแตง่ดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตา มีท ัง้เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ือง

แกว้เจียระไน และรูปเขียน รูปถา่ยตา่งๆ และท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจากประเทศ

องักฤษท่ีสั่งท าจากแกว้คริสตลัขนาดใหญท่ี่สุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ มากมายถึง 750 

ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญท่ี่สุดในโลก เสาหินออ่นบนัไดทางขึ้นหอ้งโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราว

บนัไดท าดว้ยแกว้คริสตลั พรมช ัน้เลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกว้เจียระไนจาก

โบฮีเมียท่ีดีท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินออ่นจากอียิปตม์าท าหอ้งอาบน ้า (ซาวน่า) ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ 

เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินท่ีประดบัประดาอยูใ่นพระราชวงัแหง่น้ี คือเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีท่ีสุดจากท ัว่ทุกมุมในโลก 

ท่ีน่าสงัเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตา

ฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแกอ่สญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลาย

พระองคท่ี์น่าสนใจคือ รูปสุลตา่นอบัดุล อาซิส ผูมี้รูปร่างใหญม่าก สูง 195 เซนติเมตร มีน ้าหนัก 200 กิโลกรัม 

โปรดกีฬามวยปล ้า ขี่ มา้ ย่ิงธนู เป็นสุลตา่นองคแ์รกท่ีเสด็จเยือนต่างประเทศ เชน่ อียิปต ์ฝรั่งเศส องักฤษ เบล

เย่ียม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยา่งในพระราชวงัเป็นของดัง้เดิม มิไดถู้ก

ขโมยหรือท าลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงั

น าชมทีละหอ้งทีละอาคาร มีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไมใ่หแ้ตกแถวไมใ่หอ้ยูห่อ้งใดหอ้งหน่ึง

นานเกินไป ไมใ่หจ้บัตอ้งส่ิงของตา่งๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพ่ือป้องกนัไมใ่หพ้ื้นปาร์เกตอ์ ัน

สวยงามตอ้งสึกหรอ รวมท ัง้พ้ืนพรมอนัล า้คา่เสียหาย บริเวณรอบนอกยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล 

อุทยานดอกไม ้น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลกัตา่งๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลตา่นแห่ง

ออตโตมนัเป็นอยา่งย่ิง ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวนัพฤหสับดี) ** 

น าทา่น ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นชอ่งแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black 

Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้งเร่ิมตัง้แต่ 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชอ่งแคบน้ี ถือวา่เป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึง

นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย 

ขณะลอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามของริมฝั่งชอ่งแคบแหง่น้ี ไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมา

บาหเ์ชหรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐีท ัง้หลาย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี  QUA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วนัท่ี 8 
    Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาทนั – สไปซ ์มาเก็ต –            

   ทกัซิม สแควร ์– สนามบินอิสตลับูล                                                        (B/L/-)                                                     
เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และเตรียมผา้ส าหรบัคลุม

ศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รดัรูป 

น าทา่น เข้าชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานท่ี 

ถา่ยรูปได ้หา้มสง่เสียงดงั และกรุณาท ากิริยาใหส้ ารวม สุเหร่าน้ีสรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสุลตา่น

อาหเ์หม็ดส้ินพระชนมด์ว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้น้ าศาสนาขึ้นไป

ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพ่ือใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินภายในประดบัดว้ย

กระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เชน่ กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนช ัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอยา่งวิจิตร

ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุ้ลตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มีหนา้ตา่ง 260 บาน สนาม

ดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริยแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมีส่ิงกอ่สรา้งท่ีอ านวยความสะดวกใหก้บั

ประชาชนท ัว่ไป เชน่ หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ท่ีพกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 

น าทา่นเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอ่สร้างจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการ

แขง่ขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใชใ้นภาษาฝรั่ งเศสดว้ย 

หมายถึง การแขง่ขนัมา้ใจกลางเมืองมอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซาก

ปรักหกัพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปจัจุบนั แมจ้ะย่ิงใหญแ่ละเกา่แก่

ในสมยัโบราณสรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แตป่ัจจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 

(Column of Constantine VII) สรา้งเม่ือไหร่ไมมี่ใครทราบ แตบู่รณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตน้ท่ี 2 คือ เสางู ท่ี
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เช่ือวา่สรา้งกอ่นคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ท่ีน่ี

เม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงคร่ึงตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อิยิปต ์หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of 

Thutmose) สรา้งในชว่งกอ่นคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง 

เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจากหินแกรนิตขนาดใหญ่

เพียงกอ้นเดียว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรียวแหลมขึ้นสูย่อดดา้นบนเป็นแทง่ส่ีเหล่ียมส่ีดา้น ยอดบนสุดจะ

เป็นลกัษณะเหมือนปิรามิด และมกันิยมหุม้หรือเคลือบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสา

โอเบลิสกเ์ป็นเอกลกัษณท์างศิลปะท่ีมีตน้ก าเนิดจากอียิปตโ์บราณ เป็นสญัลกัษณแ์หง่เสน้ทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติ

จะนิยมสร้างขึ้ นเป็นคู ่ต ัง้อยู่ ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอย่างเชน่ท่ี วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นตน้ 

บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจ์ะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเลา่ถึงฟาโรหผู์ส้รา้ง และเร่ืองราว

ของการสรา้งเพ่ือบูชาเทพเจา้ ดงันั้น เสาโอเบลิสกจึ์งเป็นเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บง่บอกถึงนัยยะแห่งท่ีต ัง้ของ

สถานท่ีส าคญั หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของอียิปต์น าทา่นเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia 

Sophia) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถค์าทอลิก สรา้งในสมยัพระเจา้จสัติเนียน มีหลังคาเป็น

ยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหินออ่น ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเขา้ครองเมือง ไดเ้ปล่ียนโบสถน่ี์ใหเ้ป็น

สุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงท่ีปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสตแ์ละสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลง

ใหวิ้หารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑท่ี์วนัน้ีคงบรรยากาศของความเกา่ขลงัอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ี่สุด

เป็นอนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมีพ้ืนท่ีโลง่ภายในใหญท่ี่สุดในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรับน ้าหนักของอาคารลง

สู่พ้ืนแทนการใชเ้สาค า้ยนัท ัว่ไป นับเป็นเทคนิคการกอ่สรา้ง ท่ีถือวา่ล า้หนา้มากในยุคนั้น (ถือเ ป็นหน่ึงในเหตุผล

ส าคญัท่ีท าใหวิ้หารฮาเกีย โซเฟีย ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลางโบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่น เขา้ชมอุโมงคเ์ก็บน ้าเยเรบาทนั (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สรา้งในปี 532 ประมาณ 

1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน สรา้งขึ้นมาเพ่ือท าการเก็บน ้าท่ีไหลมาจากป่าเบลเกรด โดยมีทอ่น ้า

ล าเลียงซ่ึงเรียกว่า “Aqueduct” เพ่ือกกัเก็บน ้ าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคมี์ความจุน ้ าไดม้ากถึง 80,000 

ลูกบาศกเ์มตร ขนาดของอุโมงค ์มีความยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มีเสาค า้ยนั 336 ตน้ แต่ละตน้สูง 9 

เมตร มีดว้ยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน้) ความห่างของแตล่ะตน้ คือ 4.9 เมตร จุดเดน่ของอุโมงคด์งักลา่วคือ 

เสาหยดน ้าตา (The Column of Tears) ซ่ึงเป็นเสาท่ีมีลายแกะสลกัเป็นรูปหยดน ้าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า 

(Medusa) ตามความเช่ือกรีกโบราณ เมดูซา่เป็นนางปีศาจท่ีอาศยัอยูใ่ตดิ้น เสน้ผมของเมดูซา่เป็น “งู” ตามต านาน

หากใครมองเห็นใบหนา้เธอก็จะกลายเป็นหินในทนัที แมแ้ตต่วัเธอเอง หากมองเห็นตวัเองก็จะกลายร่างเป็นหิน

เชน่เดียวกนั เพ่ือเป็นการแกเ้คล็ดจึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซา่ ตัง้กลบัหวัหรือตะแคง ดงันั้นการตัง้รูปแกะสลกั

ดงักลา่วเป็นการตัง้ไวเ้พ่ือให ้เมดูซา่ปกป้องอุโมงคเ์ก็บน ้าดงักลา่วนั้นเอง แตล่ะวนัจะมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางมาแวะ
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ชมจ านวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงคมี์การเล้ียงปลาไวม้ากมาย 

นักทอ่งเท่ียวหลายทา่นก็นิยมโยนเหรียญบา้ง เป็นไปไดว้า่อยากใหก้ลบัมาอีกครั้ง ตามความเช่ือการโยนเหรียญใน

อา่งน ้าพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี 

น าทา่นเดินทางสู่ สไปซบ์าซาร ์(Spice Bazaar) หรือตลาดเคร่ืองเทศตัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ท่ีน่ีถือเป็น

ตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับูล สรา้งขึ้นตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วน

หน่ึงของศูนยก์ารคา้เยนี คามี สินคา้ท่ีจ าหน่ายส่วนใหญคื่อเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีถั่วคุณภาพดีชนิด

ตา่งๆ รังผ้ึง น ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบัอีกดว้ย 

น าทา่นสู่ จตุัรสัทกัซิม (Taksim Square) ใจกลางจตุัรัสแห่งน้ีมีอนุสาวรียแ์ห่งการประกาศอิสรภาพและการ

รวมชาติของอตาเติร์ก ผลงานของศิลปินชาวอิตาเลียน ปิแอโตร คาโนนิคา บริเวณรอบจตุัรัสเป้นแหลง่ช็อปป้ิงท่ี

คึกคกัเสมอ เป้นท่ีนิยมของคนพ้ืนเมืองและชาวตา่งชาติมีรถรางแลน่เป็นแนวขนานกบัรถตลอดสาย เม่ือเดินเขา้ไป

ตามถนนต่างๆซ่ึงเรียงรายดว้ยร้านอาหารนานาประเภท ร้านขายของเกา่ และสินคา้ท่ีสันสมยัประปนและ

กลมกลืนและมีเสน่ห ์จะพบจตุัรัสทุแนล (Tunel) ซ่ึงเป็นแหลง่ขายของเดา่ และรถไปใตดิ้นสายแรกของยุโรป เป็น

สายสัน้ สรา้งเม่ือปี ค.ศ. 1871 ปัจจุบนัใชเ้ป็นทางคมนาคมระหวา่งทูแนลและคาราเคย (Karakoy) นอกจากน้ียงั

มีศูนยว์ฒันธรรมจดัแสดงคอนเสิร์ตตา่งๆโดยเฉพาะในหนา้รอ้น 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

วนัท่ี 9      อิสตนับูล (ตุรกี) – มสักตั (โอมาน) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                         (-/-/-) 
 

01.40น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี 

WY 164  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

07.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมสักตั ประเทศโอมาน (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

09.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY 

815  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
 

** หากลูกคา้ท่านใดท่ีจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้

หนา้ของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 
2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา หอ้ง
ละ 

ไม่ใชต้ัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

04 – 12  ตุลาคม 61 29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

05 – 13  ตุลาคม 61 29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

18 – 26  ตุลาคม 61 31,900 31,900 31,900 9,000 14,900 

01 – 09  พฤศจิกายน 61 29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

15 – 23  พฤศจิกายน 61 29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

22 – 30  พฤศจิกายน 61 29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตุรกี ไม่

จ าเป็นตอ้งย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียว ท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนงัสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. 

หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน    

  และคา่ภาษีน ้ าม ันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว ่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใชต่ ั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง  

  อตัราคา่บริการระบุ 

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Oman Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดั 

  จ านวนชิ้น แตท่ ัง้น้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทิปพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 USD  ต่อ ทริป ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 

ทา่น รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความ
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เหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอ่นเดินทางทุกทา่น ท่ีสนามบิน ใน

วนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนั่งการจองภายใน 

2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติั

ทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้ง

ท าจองเขา้มาใหม ่นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด 

เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไมไ่ด ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้กอ่นเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีท่ีไม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ
แลว้ 
** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทัง้หมด
ทัง้น้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทวัรส่์วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อน

ออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอ
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สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ก ับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้าย

การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุ้กทา่น

เดินทางตามความประสงคต์อ่ไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอี่กครั้ง ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้ง

หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่สอบถาม

เพ่ือยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณี

ท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นั้น ส่ิงส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน 

อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นใดๆ

ท ัง้ส้ิน   

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดินทาง หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีทา่น

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมว่า่สว่นใด

สว่นหน่ึง หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 
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• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้า่น

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบั

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 

• ทางบริษัทไมมี่นโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกั

เด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

• การใหทิ้ปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินน ้าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้า่นเตรียมคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีเพ่ือมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้

รองเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าให้

ระคายเคืองตาได ้

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 

เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วน

น้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ทางบริษทั

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการ

ไดร้บับริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการ

จองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
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(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป 

มีกระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไป

ได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง 

กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่า

ไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง 

หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มี

ค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-

20 วนั ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพิเศษ) สายการบิน 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบิน

จะพยายามท่ีสุดใหท่้านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท า

ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละช ัน้กนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงท ัง้ส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆท ัง้ส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง 

, การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทั  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีทา่นตอ้งการ  
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• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 
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