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

 

 
พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั & ระบ าหน้าท้อง Belly Dance  

Hub Group 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ   
22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง ดไูบ – อิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  
02.00 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.00 น.         แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
09.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK119 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
14.00 น.   เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตนับูล Sabiha Gokcen International 

Airport ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นจะออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
น าทา่น ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ี
ท าใหเ้สน้ทางน้ีมีความน่าสนใจมาก ดว้ยการลอ่งชมวิวไปดว้ยเรือล า
ใหญ ่2 ชัน้ เปิดพ้ืนท่ีกวา้งบนดาดฟา้เรือใหน้ักทอ่งเท่ียวสามารถเดินชม
บรรยากาศโดยรอบไดส้บาย บริเวณชอ่งแคบบอสฟอรัสน้ีคือจุดแบง่อิส
ตนับูลออกจากเอเชียและยุโรป และยงัเป็นจุดเช่ือมตอ่ระหวา่งทะเลด า (The Black Sea) และทะเลมาร์มาร่า (Sea 
of Marmara) เป็นจุดส้ินสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปท่ีบรรจบกนั มีความกวา้งตา่งกนัไป บางจุดกวา้ง 500 
เมตร ในขณะท่ีบางจุดกวา้งถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ไดอ่ิ้มวิวอ่ิมบรรยากาศของสอง
ฝั่งชอ่งแคบและพระราชวงัโดลมาบาเชท่ี่ตัง้อยูริ่มน ้าในอีกมุมหน่ึงซ่ึงสวยสงา่น่าชม  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Ramada Merter หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม อิสตนับูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตนั – พระราชวงัทอปกาปึ – เมืองอี

เซียบทั – เมืองชานคัคาเล่  
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จตุัรัสท่ีแตเ่ดิมในยุคโบราณ

ถือเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนเทียมและใชเ้ป็นลานกวา้ง
ส าหรับแขง่กีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัลานแข่งน้ีไม่ไดถู้กใชง้าน
เหมือนเชน่เดิมอีกแลว้ เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแคล่านและเสา
โบราณ อีก 3  ต ้น  “เสาโอเบ ลิสก ์แห่ งกษัต ริย ์เธ โอโ ด เชี ยส ” 
(Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้คอ่ยเรียว
ยาวขึ้ นไปเป็นยอดแหลม เสาโบราณตน้ท่ี 2 เรียกกนัท ัว่ไปวา่ “เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) เป็นเสา
บรอนซท่ี์แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมา ไดร้ับการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรีกท่ีเกา่แกท่ี่สุดท่ีมีเหลืออยู่
ในอิสตนับูลทุกวนัน้ี เคยถูกประดบัอยูท่ี่วิหารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสรา้งขึ้นเม่ือ 479 ปีกอ่นคริสตก์าล
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ในครั้งท่ีรบชนะเปอร์เซีย เสาท่ี 3 มีช่ือวา่ “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 
1483 เม่ือครั้งเร่ิมสรา้งนั้นเป็นเสาบรอนซ ์แตใ่นชว่งสงครามครูเสดไดถู้กศตัรูหลอมหลอกเอาบรอนซไ์ปจนหมด 
ปัจจุบนันักทอ่งเท่ียวท่ีเขา้ไปชมจึงมีโอกาสไดเ้ห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเป็นเพียงแคเ่สาปูนเทา่นั้น เขา้ชม
ภายใน สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ปัจจุบนัถือเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของอิสตนับูล เป็นมสัยิดท่ีถูกสรา้ง
ขึ้นอยา่งย่ิงใหญ ่เร่ิมสรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟา้ตัง้อยูโ่ดด
เดน่อนัเป็นท่ีมาของช่ือ “Blue Mosque” สว่นภายในก็จะประดบัตกแตง่ดว้ย
กระเบ้ืองอิซนิคตามผนังและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายตา่งๆ และแน่นอน
วา่กระเบ้ืองท ัง้หมดน้ีเป็นสีฟ้า และสีฟ้าท ัง้ขา้งนอกขา้งในของมสัยิดแหง่น้ียงั
เขา้กนัดีกบับรรยากาศของชายฝั่งทะเลท่ีอยูท่างเบ้ืองหลงั จากสุเหร่าสีน ้าเงิน
พาทา่นเดินขา้มสวนสวยขนาดใหญไ่ปถ่ายภาพบริเวณดา้นหน้า สุเหร่า
เซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia) ท่ีปัจจุบนัถูกแปรสภาพเป็นพิพิธภณัฑ์
ขนาดใหญต่า่งจากของเดิมท่ีเคยเป็นท ัง้วิหารในศาสนาคริสตแ์ละสุเหร่าในศาสนาอิสลาม เร่ิมแรกวิหารหลงัน้ีสรา้ง
ขึ้นโดย “จกัรพรรดิจสัติเนียนท่ี 1” (Justinian I) แห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ในชว่งปี 543 เป็นวิหารใหญศู่นยก์ลาง
ของศาสนาคริสตนิ์กายออโธดอกซม์านานนับพนัปี จนมาถูกเปล่ียนแปลงเป็นสุเหร่าเม่ืออาณาจกัรออตโตมนัได ้
เขา้ยึดครองดินแดนอนาโตเลียแห่งน้ีในปี 1453 ภายในเราจะไดเ้ห็นการสรา้งและตกแตง่ท่ีผสมผสานศิลปะของ
สองศาสนาไวไ้มว่า่จะเป็นภาพวาดของพระเยซูและสญัลกัษณข์องศาสนาอิสลามท่ีดูเขา้กนัไดดี้อยา่งไมน่่าเช่ือ น า
ทา่นเขา้ชม อุโมงค์เก็บน ้ าเยเรบาทนั (Yerebatan Sarnici) ท่ีสร้างขึ้ นในสมัยจกัรพรรดิจัสติเนียนโดยมี
วตัถุประสงคใ์หเ้ป็นท่ีเก็บกกัน ้าส ารองไวใ้ชใ้นพระราชวงั และส าคญัมากส าหรับการส ารองน ้าไวใ้ชใ้นยามท่ีอาจเกิด
ศึกสงครามหรือมีศตัรูบุกเขา้มาลอ้มเมือง เพราะจะมีทอ่เป็นตวัส่งผา่นน ้าจากแหล่งธรรมชาติท่ีอยูห่่างออกไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร และอุโมงคส์ามารถกกัน ้าไวไ้ดม้ากถึง 80,000 ลูกบาศกเ์มตร ส่วนตวัอุโมงคจ์ะมีความ
กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลงัคาอุโมงคถู์กรับน ้าหนักดว้ยเสาค า้ตน้ใหญ ่336 ตน้ จริงๆ แลว้หากไมรู่ม้า
กอ่นวา่ท่ีน่ีเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าก็จะดูคลา้ยวิหารโบราณทัว่ไป  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวงัเกา่แกแ่ละ

เป็นสถานท่ีช่ือดงัของอิสตนับูลอีกแห่งหน่ึงท่ีนักทอ่งเท่ียวจะตอ้งแวะชม 
และรับรองว่าจะไม่ผิดหวงัในความสวยงาม ล ้าค่า และอลังการมาก 
พระราชวงัทอปกาปึมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์เพราะเคยใชเ้ป็นท่ี
ประทบัขององคสุ์ลต่านมายาวนานหลายองค ์ถูกสรา้งขึ้ นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2021 โดยค าบญัชาของ “สุลตา่นเมหเ์มตท่ี 2” แหง่อาณาจกัรออตโตมนั 
หรือสมญานามท่ีทา่นไดร้ับคือ “สุลตา่นเมหเ์มตผูพิ้ชิต” ปัจจุบนัไดถู้กเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้
โบราณของราชส านักตุรกีท่ีน่าชมมาก จะแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือจะมีพ้ืนท่ีของพระราชวงัช ัน้นอก 
พระราชวงัช ัน้ใน และมีพ้ืนท่ีท่ีเคยใชเ้ป็นฮาเร็มของสุลตา่น เม่ือยา่งกา้วเขา้สูพ่ระราชวงัจากช ัน้นอกและช ัน้ในจะได ้
เห็นการตกแตง่พระราชวงัท่ีวิจิตรอลงัการอยา่งมาก จุดท่ีน่าสนใจมากคือ ทอ้งพระคลงัท่ีใชเ้ป็นท่ีเก็บทรัพยส์มบติัมี
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คา่ท ัง้หลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ท่ีงดงามตัง้แตส่่วนของปลอกสวมท่ีประดบัดว้ยอญั
มณี ไขมุ่กและทองค า สว่นบนดา้มกริชนั้นประดบัดว้ยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัท ัง้หลาย นักทอ่งเท่ียวจะไดช้มเคร่ืองโลหะโบราณ เคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองกระเบ้ืองอีกมากมาย 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองอีเซียบทั (Eceabat) โดยรถโคช้ เมืองเล็กๆ ติดทะเล ระหวา่งทางชมบรรยากาศชายฝั่ง
และเทือกเขาสูงของประเทศตุรกีท่ีสวยงามในทุกๆ ฤดูกาล กอ่นจะ น าทา่นขึ้นเรือขา้มฝากจากทา่เรือเมืองอีเซียบทั
สู ่เมืองชานคัคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลานั่งเรือประมาณ 45 นาที) ซ่ึงตัง้อยูริ่มทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน 
ในอดีตชานัคคาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้และการเดินเรือ เพราะเป็นอีกจุดท่ีเช่ือมตอ่เอเชียกบัยุโรปเขา้ดว้ยกนั 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Idakale Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เมืองชานคัคาเล่ – ทรอย – มา้ไมเ้มืองทรอย – อซัเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ กรุงทรอย (Troy) เมืองเกา่แกใ่นต านานแห่งน้ี
หลงัจากท่ีกลายเป็นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ไดถู้กคน้พบ พ.ศ. 2413 
“ไฮน์ ริช ชลีมานน์ ” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดีชาว
เยอรมนัไดเ้ป็นผูบุ้กเบิกขุดพบซากเมืองโบราณขึ้นซ่ึงก็คือเมืองทรอย
น่ีเอง เป็นซากเมืองโบราณท่ีมีพ้ืนท่ีติดกบัทะเลอิเจียนตอนบน และอยู่
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกลก้นัมีชอ่งแคบ “ดาร์ดาแนลล”์ 
(Dardanelles) และ “คาบสมุทรกลัลิโปลี” (Gallipoli) จากนั้นไฮน์
ริชก็ใชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขุดคน้เพ่ิมเติมและศึกษาความเป็นมาของซากเมืองแห่งน้ี จนพบวา่ทรอยนั้นแบง่
ออกเป็น 9 ยุค นับตัง้แตเ่ม่ือ 3,000 ปีกอ่นคริสตก์าล ไลม่าจนถึง พ.ศ. 943 และท ัง้หมดน้ีไดก้ลายเป็นแรง
บนัดาลใจใหโ้ฮเมอร์สรา้งสรรคผ์ลงานการเขียนท่ีโดง่ดงักอ้งโลกอยา่งมหากาพยอิ์เลียดและโอดิสซีย ์ชม มา้ไม้
แห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) หน่ึงในกลยุทธท์างการทหารท่ีชาญฉลาด และเป็นเหตุใหเ้มืองทรอยพา่ย
แพแ้กก่รีก จึงกลายเป็นเร่ืองราวท่ีโจทยจ์นัทแ์ละโดง่ดงัไปท ัว่โลก และกลายเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของเมืองทรอย
ตัง้แตน่ั้นเป็นตน้มา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม อซัเคลปิออน (Asklepion) ท่ีในอดีตนั้นเคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท่ี์ย่ิงใหญ ่ตวัวิหารนั้นไดถู้ก
สรา้งขึ้นตัง้แตเ่ม่ือ 400 ปีกอ่นคริสตกาล เพ่ือถวายแดเ่ทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการรักษา เมืองน้ี ยงัเป็นเมือง
ศูนยก์ลางของการแพทยท่ี์ใหญท่ี่สุดในขณะนั้น และยงัเป็นโรงเรียนสอนเก่ียวกบัจิตวิทยาแห่งแรกของโลก ปจัจุบนั
เราจะยงัไดเ้ห็นร่องรอยความย่ิงใหญใ่นอดีตได ้จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เมือง
ทอ่งเท่ียวสวยๆ บรรยากาศดีริมทะเลอีเจ้ียน โดยเฉพาะในชว่งฤดูรอ้นท่ีจะกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมอยา่งมาก 
จากนั้นน าทา่นซ้ือของฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึ้นช่ือของประเทศตุรกี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Royal Palace หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีหา้  บา้นพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – รา้นเส้ือหนงั – ปามุคคาเล่  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม บา้นพระแม่มารี (House of the Virgin Mary) ท่ีน่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมท่ี้ท าใหอ้ากาศเย็นสบาย และท่ี
ตอ้งแวะมาท่ีน่ีเพราะชาวคริสตเ์ช่ือกนัวา่ น่ีคือสถานท่ีสุดทา้ยท่ีพระแมม่ารีประทบัอยูจ่นกระท ัง่ส้ินพระชนม ์และส่ิง
ท่ีนักทอ่งเท่ียวจะไดเ้ห็นจากบา้นพระแมม่ารีแหง่น้ีก็คือ วิหารอิฐหนาท่ีภายในมีการประดบัดว้ยรูปเคารพของพระแม่
มารี เลา่กนัวา่ครั้งแรกท่ีมีการคน้พบวิหารซ่ึงเช่ือวา่เป็นบา้นของพระแมม่ารีน้ีเกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2317  โดยแมชี่ชาว
เยอรมันนามว่า “แอน แคเทอรีน เอเมอริช” (Anne Catherine 
Emmerich) ไดนิ้มิตเห็นภาพบา้นหลงัน้ี จึงไดเ้ขียนบรรยายลงสมุด
บนัทึกไว ้หลงัจากนั้นก็มีผูใ้หค้วามสนใจและพากนัคน้หาบา้นหลงัท่ีวา่
น้ีจนไปพบเม่ือ พ.ศ. 2434 และไดจ้ดัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับ
การบูชาสกัการะพระแมม่ารีและพระเยซู ดา้นหนา้ของวิหารจะมีราง
น ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีภายหลงัถูกสร้างเป็นก็อกน ้า 3 ชุดท่ีสะดวกส าหรับ
นักทอ่งเท่ียว เพราะน ้าจาก 3 ก็อกน้ีเช่ือกนัวา่จะใหค้วามศกัด์ิสิทธ์ิใน
ดา้นสุขภาพ ความรัก และความร ่ ารวย นักทอ่งเท่ียวจึงมกัมาแตะน ้าจากก็อกน้ีแลว้ประพรมใหต้วัเอง ใกลก้นัมี 
ก าแพงอธิษฐาน (Wishing wall) ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ขา้มาอธิษฐาน
ขอพรแลว้เขียนลงบนผา้ช้ินเล็กๆ แลว้น ามาผูกไวก้บัก าแพงน้ี ถือ
เป็นอีกสีสันและความสนุกของนักทอ่งเท่ียวอีกมุมหน่ึงของเมือง
เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิซุส (Ephesus) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมือง
โบราณและเป็นเมืองหลวงแหง่เอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟิ
ซุสถือก าเนิดขึ้นตัง้แต่ยุคกอ่นคริสตก์าลเสียอีก และก็ด าเนินมา
พรอ้มกบัยุครุ่งเรืองของชนชาติกรีก ตรงกบัยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์” (Augustus Caesar) 
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้การเงินของเอเซียตัง้แตห่ลงัจาก พ.ศ. 900 เป็นตน้มา ปจัจุบนัน้ีแมจ้ะผา่นมานานกวา่ 
2,000 ปีแลว้แตเ่อฟิซุสก็ยงัไดร้ับการยอมรับวา่เป็นเมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไดดี้ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก ส่ิงท่ี
มีใหเ้ราไดช้มกนัจึงเป็นความย่ิงใหญข่องซากเมืองโบราณ โรงละครเกา่แกท่ี่จุผูช้มไดม้ากถึง 25,000 คน เทียบได ้
เป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น แมจ้ะเร่ิมกร่อนไปบา้งแตเ่ทา่ท่ีเหลือก็ยงัดูแข็งแกร่ง และในโอกาสพิเศษ
ตา่งๆ ก็อาจมีการจดัแสดงแสงสีเสียงบา้งในโรงละครแห่งน้ี บริเวณอ่ืนๆ ยงัมีโรงอาบน ้าโบราณแบบตุรกีแท ้แทน่
บูชาเทพเจา้ มี หอ้งสมุดเซลซุส ท่ีสร้างโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียส อควิลา” (Julius Aquila) เพ่ืออุทิศแด่
นายกเทศมนตรีซ่ึงเป็นพอ่ของทา่นกงสุล และยงัไดบ้รรจุศพของผูเ้ป็นพอ่ไวใ้ตห้อ้งสมุดแหง่น้ี แตม่าถูกท าลายท ัง้ตวั
อาคารและหนังสือจากขา้ศึกศตัรู มีการประสบภยัจากแผ่นดินไหวบา้ง เสียหายไปมากแต่ก็ยงัยืดหยดัเคียงคู ่
กาลเวลามาไดไ้มห่่างกนันักมี วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือถวายแด่
จกัรพรรดิเฮเดรียน ซ่ึงพระองคคื์ออีกหน่ึงจกัรพรรดิผูย่ิ้งใหญข่องโรมนั วิหารแหง่น้ีเม่ือเทียบกบัอายุแลว้ตอ้งบอกวา่
ยงัอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณม์าก และยงัถูกออกแบบอยา่งสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนท ัง้ 4 ตน้ท่ีอยูท่างดา้นหนา้
วิหาร โครงประตูหน้ามีจั่วหินโคง้แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง  น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนัง
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คุณภาพสูง ประเทศตุรกีถือเป็นประเทศหน่ึงท่ีขึ้ นช่ือในดา้นเคร่ืองหนัง และมีการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากหนัง
คุณภาพสูงออกมาไดอ้ยา่งดี ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคน้เคร่ืองหนั่งกนัไดต้ามอธัยาศยั ไมว่า่จะเป็นเส้ือ กระเป๋า 
เส้ือโคช้ และอีกมากมาย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดีตปามุคคาเลเ่คยเป็น
ท่ีตัง้ของนคร “เฮียราโปลิส” (Hierapolis) และท่ีตัง้ของลานหินปูนขนาด
มหึมา ชม ปราสาทปุยฝ้าย ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ เกิดขึ้นจากธาร
น ้าใตดิ้นซ่ึงมีส่วนประกอบของแคลซียมออกไซดแ์ละมีอุณภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียสไดไ้หลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แลว้แร่ธาตุเกิดการ
ตกตะกอนท าปฏิกิริยาจบัตวักนัเป็นกอ้นแข็งลดหลั่นเป็นช ัน้เป็นแอง่เป็น
ลานตา่งกนัไป แตก่ลบักลายเป็นเหมือนประติมากรรมจากฝีมือธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในท่ีสุดปามุคคาเลก็
ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือในปี พ.ศ. 2531 ค าวา่ “ปา
มุคคาเล ่ในภาษาตุรกีนั้นหมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย”  เพราะบางส่วนบางมุมของกอ้นแคลเซียมก็มีรูปร่างคลา้ย
กอ้นเมฆหรือกอ้นหิมะตามแตจ่ะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็นแอง่รองรับน ้าแร่อุณหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียสท่ีชาวตุรกีนิยมน าไปอาบและด่ืมกิน เพราะเช่ือวา่เป็นน ้าแร่ธรรมชาติท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคทางเดินปสัสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อกัเสบ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Richmond Thermal หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก    เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน ์– เมืองคปัปาโดเกีย – ชมระบ าหนา้ทอ้ง  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เมืองท่ีย่ิงใหญ่ไม่แพเ้มืองใดเพราะมีต าแหน่งเป็นถึงอดีตเมืองหลวงของ

อาณาจกัรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมยั “สุลตา่นอาเลดิน เคยโ์คบาท” ความรุ่งเรืองน้ี
ท าใหเ้กิดการกอ่สรา้งอาคารและวิหารตา่งๆ มากมาย และสว่นใหญส่ิ่งกอ่สรา้งเหลา่น้ีก็โดดเดน่ดว้ยสถาปตัยกรรม
ของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามท่ีไดร้ับอิทธิพลเขา้มาในเวลานั้น ชม คาราวานสไลน ์(Caravanserai) ซ่ึงเป็น
จุดพกัแรมของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั หรือเรียกงา่ยๆ วา่เป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดินทางในยุคนั้น หากมอง
จากมุมสูงจะเห็นเป็นเหมือนรั้วก าแพงลอ้มเป็นกรอบส่ีเหล่ียมอยูก่ลางทุง่กวา้ง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพ้ืนท่ีโลง่
หรืออาจจะมีบอ่น ้าธรรมชาติ และมีสว่นท่ีเป็นหลงัคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได ้นักเดินทางท่ีมาพรอ้มกอง
คาราวานมา้และอูฐมกัแวะพกัแรมในชว่งค ่า จนรุ่งเชา้ก็จะออกเดินทางตอ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู่ โรงงานเคร่ืองประดบั (Jewelly Factory) เพ่ือใหท้า่นไดช้มการสาธิต กรรมวิธีการผลิตสินคา้
พ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งอิสระใหท้า่นเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั  เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย 
(Cappadocia) เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และยงัเป็นเมืองท่ีอุดมไปดว้ยความสวยงามของภูมิ
ประเทศ เพราะตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลและภูเขา ดว้ยรูปลกัษณ์ของคปัปาโดเกียท่ีดูแปลกไมเ่หมือนใคร ท าใหมี้ค าถาม
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เกิดขึ้นเสมอวา่ เหตุใดคปัปาโดเกียจึงมีลกัษณะเชน่น้ี เพราะแมแ้ตผู่ท่ี้คน้พบคบัปาโดเกียคนแรกอยา่ง “ฮาลี คานา
โซส” ก็ยงัสงสยัในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งน้ี พ้ืนท่ีท่ีเป็นคปัปา
โดเกียอยา่งท่ีเห็นทุกวนัน้ีเม่ือกวา่ 3 ลา้นปีกอ่นหลงัจากเกิดการระเบิด
ของภูเขาไฟอยา่งรุนแรง ก็ไดผ้ลกัดนัลาวาออกมาเป็นจ านวนมาก และ
ทบัถมท ัง้เถา้ถา่นหนาบางคละกนัไปจนเกิดเป็นแผน่ดินใหมข่ึ้น จากนั้นก็
ถูกแดด ฝน ลม หิมะกดัเซาะทีละเล็กละน้อย ระยะ เวลา 3 ลา้นปี
ธรรมชาติจึงสรา้งสรรคค์วามแปลกใหแ้กโ่ลกแบบคาดไมถึ่ง คปัปาโดเกีย
จึงกลายเป็นเหมือนดินแดนพิศวงท่ีเต็มไปดว้ยแทง่หินเป็นรูปทรงกระบอก
บา้ง รูปกรวยคว ่ าบา้ง บางช้ินเป็นเหมือนปลอ่งหรือโดมสูงท่ีคนสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้และมีอยูม่ากมาย
เหมือนเป็นเมืองในเทพนิยาย จนชาวพ้ืนเมืองพากนัเรียกคปัปาโดเกียในอีกช่ือหน่ึงวา่ ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy 
Chimney) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นชม ระบ าหน้าทอ้ง กิจกรรมท่ีควรไดส้มัผสัและอย่าพลาดใหต้วัเองตอ้งเสียดายในภายหลงั เพราะน่ีคือ

กิจกรรมพิเศษท่ีบง่บอกถึงเอกลกัษณ์ส าคญัของชาวตุรกีมาตัง้แตอ่ดีต และนักทอ่งเท่ียวก็มกัรอคอยท่ีจะไดช้ม โดย
เฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ท่ีชวนต่ืนตาต่ืนใจและรูสึ้กสนุกคึกคกัไป
กบัผูแ้สดงดว้ย นักแสดงเหลา่น้ีถือวา่เป็นยอดฝีมือ หากโชคดีกวา่นั้นคุณจะไมไ่ดเ้ป็นแคผู่ช้มแตอ่าจถูกเชิญใหข้ึ้น
บนเวทีไปร่วมสนุกกบันักแสดงเหลา่น้ีดว้ยก็ได ้ฉะนั้นนอกจากจะสนุกแลว้ก็ยงัจะไดป้ระสบการณ์ดีๆ และความ
ประทบัใจกลบับา้นอีกดว้ย 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Mustafa Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด  เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมคัลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงาน

เซรามิค – เมืององัคาร่า 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ส าหรับทา่นท่ีสนใจนั่งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บริเวณล็อบบ้ี โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูนรอรับทา่น เพ่ือน าทา่นเปิด
ประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด กบัการนั่ งบอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคปัปาโดเกียจากดา้นบน  พร้อมรับ
ประกาศนียบตัรท่ีมอบใหก้บัทุกทา่น(ทวัรน์ัง่บอลลูนน้ีเป็นทวัร์
พิเศษ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าข้ึนบอลลูนประมาณท่านละ 
250 ดอลล่ารส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์ น าทา่นเขา้ชม 
นครใต้ดินไคมัคลี  (Underground City of Kaymakli) เมืองท่ี
เกิดจากความพยายามในการล้ีภยัของชาวเมืองโดยการชว่ยกนัขุด
เจาะโพรงใตดิ้นลึกถึง หลายเมตร แลว้แบง่ออกเป็นหอ้งตา่งๆ ซ่ึงก็
กวา้งขวางมากจนดูไมน่่าเช่ือวา่จะเกิดขึ้นดว้ยแรงงานการขุดของมนุษย ์เพราะบางจุดนั้นมีความลึกลงไปในช ัน้ดิน
มากท่ีสุดถึง 85 เมตร และก็ไมไ่ดแ้คขุ่ดใหลึ้กลงในดินเพ่ือการหลีบภยัขา้ศึกเทา่นั้น แตย่งัไดแ้บง่เป็นหอ้งตา่งๆ จน
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ครบทุกความสะดวกสบาย เชน่มีหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัวหอ้งอาหาร โบสถ ์แตส่ภาพอากาศดา้นลา่ง
นั้นยงัเย็นสบายดว้ยอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส สมกบัท่ีเรียกกนัวา่เป็นเมืองใตดิ้นจริงๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของ
ศาสนาคริสต์ในชว่ง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั้นท่ีน่ีจะมีส่ิงก่อสร้างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอ่ืนๆ อย่างเชน่ “โบสถ์
เซนตบ์าร์บารา” ท่ีถือไดว้า่เป็นโบสถเ์กา่แกท่ี่สรา้งขึ้นในยุคแรกๆ ท่ีมี
ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดานโบสถ ์แตเ่พราะเสลาท่ี
ยาวนานท าใหสี้ของภาพจืดจางลงไปมากแลว้ และ “โบสถแ์อปเปิล” ท่ี
อยู่ใกลก้นั หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนท่ีสีสันจดัจา้น
มากกวา่ในโบสถเ์ซนตบ์าร์บาราก็ใหม้าท่ีน่ี  ซ่ึงส่วนมากเป็นภาพท่ีแสดงถึงพระประวติัของพระเยซู และท่ีไดช่ื้อ
เรียกว่าโบสถแ์อปเปิลก็เพราะดา้นหน้าของโบสถ์มีตน้แอปเปิลอยู่นั่นเอง รวมท ัง้ท่ี “โบสถม์งักร” หรือท่ีชาว
พ้ืนเมืองเรียกวา่ “Yilani Kilise” ก็จะมีความน่าสนใจอยูท่ี่ภาพวาดการต่อสูข้องนักรบในยุคนั้น ชม โรงงานทอ
พรม ผลิตภณัฑข์ึ้นช่ือของประเทศตุรกี ท่ีมีลวดลายท่ีสวยและประณีต ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซ้ือส้ินคา้และของท่ี
ระลึกไดต้ามอธัยาศยั เดินทางสู่ เมืององัคาร่า (Ankara) เมืององัคาร่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็น
เมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 2 รองจากอิสตนับูล เป็นศูนยก์ลางของท ัง้คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศ
อีกดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Royal Carine Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด  เมืององัคาร่า – เมืองอิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่   
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

เดินทางสู ่เมืองอิสตนับูล (Istanbul)  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้ชมภายใน พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัขนาดใหญท่ี่ตัง้เดน่เป็นสงา่
ติดกบัชอ่งแคบบอสฟอรัส และเป็นพระราชวงัช่ือดงัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นท่ีสุด
แห่งความย่ิงใหญอ่ลงัการของตุรกี ซ่ึงสรา้งขึ้นตามด าริของ “พระเจา้
อบัดุลเมซิดท่ี 1” (Abdulmecid I) ท่ีตอ้งการสรา้งพระราชวงัแห่งใหม่
ท่ีทนัสมยักวา่พระราชวงัทอปกาปึซ่ึงเป็นท่ีประทบัเดิมและใชเ้วลาสรา้ง
นานถึง 13 ปีโดยแลว้เสร็จในปี 1856 ท่ีแน่ๆ คือกวา่จะสรา้งเสร็จก็
หมดงบประมาณไปมากถึง 1,500 ลา้นดอลลา่ร์สหรัฐ พระราชวงัแห่ง
น้ีจึงเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าใหก้ารเงินของประเทศระส ่ าระส่ายเขา้ข ัน้วิกฤต แลกมากบัการไดเ้ป็นพระราชวงัท่ีมี
ความหรูหราท่ีสุดดว้ยจ านวนหอ้งมากถึง 285 หอ้ง และเพราะไดร้ับอิทธิพลในการออกแบบตกแตง่จากทางฝั่งยุโรป 
ท าใหพ้ระราชวงัโดลมาบาเชส่วยงามดว้ยศิลปะผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอ

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

คลาสสิก แอบมีศิลปะแบบออตโตมนัดัง้เดิมแทรกอยูท่ ัว่ไป ส่ิงท่ีอยากบอกคือไมว่า่จะเป็นหอ้งไหนโซนใดภายใน
พระราชวงัโดลมาบาเชก็่ลว้นแตส่วยสะดุดตาและอลงัการเกินประมาณจากการตกแตง่ดว้ยหินออ่น ไมคุ้ณภาพดี
ราคาสูงลิบ มีคอลเลกช ัน่ภาพเขียนล ้าคา่ ท่ีส าคญัคือพระราชวงัแห่งน้ีใชท้องค าในการตกแต่งผนังและเพดาน
น ้าหนักมากถึง 14 ตนั  

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Ramada Merter หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเกา้  เมืองอิสตนับูล – สไปซม์ารเ์ก็ต – สนามบิน – ดไูบ 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี สไปซม์ารเ์ก็ต (Spice Market) ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากตลาดแกรนด์
บาร์ซาร์ และก็กอ่ตัง้มานานตัง้แต ่พ.ศ. 2203 สินคา้ท่ีมีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีก็ตรงตามช่ือนั่นคือกลุม่เคร่ืองเทศ
ท่ีแทบทุกรา้นจะมีกระบะไมว้างเรียงกนัเป็นแถวแลว้บรรจุผงเคร่ืองเทศไวจ้นเต็ม เคร่ืองเทศแตล่ะช นิดก็มีสีสัน
แตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จึงมกัเป็นคนพ้ืนท่ีท่ีจะมาซ้ือน าไปปรุงอาหาร และยงัมีสินคา้กลุ่มธัญพืชท ัง้หลาย 
โดยเฉพาะตระกูลถัว่ของตุรกีจะเป็นท่ีขึ้นช่ือมากในตลาดเคร่ืองเทศยงัมี 
ผลไมท้ ัง้สดและแหง้ น ้าผ้ึงแท ้น ้ามนัหอมระเหย สมุนไพร ชาทอ้งถ่ินช ัน้ดี และท่ีน่าลองชิมส าหรับนักทอ่งเท่ียวก็
คือขนมพ้ืนเมืองของตุรกีแท ้ๆ  ตรงตามตน้ต ารับก็หาไดไ้มย่ากในตลาดแหง่น้ี และยงัมีราคาถูกอีกดว้ย 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK120 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
21.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  
22.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 374 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีสิบ ดไูบ – สุวรรณภูมิ  
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคา 

มกราคม  
18-27 / 23 ม.ค. – 1 ก.พ. / 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 

31 ม.ค. – 9 ก.พ. 62 

29,900 
กุมภาพนัธ ์ 

1-10 / 8-17 / 13-22 / 14-23 / 15-24 ก.พ. 62  

26 ก.พ.-7 มี.ค. / 28 ก.พ. – 9 มี.ค. 62 
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เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,000 บาท 

 
 อตัราน้ีรวม 

✓คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

มีนาคม  1-10 / 8-17 / 15 -24 มี.ค. 62 

มีนาคม 31 มี.ค. – 9 เม.ย. 62 

32,900 
เมษายน 2-11 เม.ย. 62 

เมษายน 

23 เม.ย. – 2 พ.ค. 62 

26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62 

30 เม.ย. – 9 พ.ค. 62 
30,900 

พฤษภาคม 

7-16 / 10-19 พ.ค. 62 

28 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62 

30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 62  

พฤษภาคม 14-23 / 17-26 / 19-28 พ.ค. 62 32,900 

Songkran Festival 9-18 / 12-21 เม.ย. 62 39,900 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
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✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3 ดอลลา่ร์สหรัฐ  / คน / วนั 

✗ คนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ดอลลา่ร์สหรัฐ / คน / วนั 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท  
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
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