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รวมเดินทางสมัผสัความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกบัประวตัิศาสตรท่ี์

ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนาํโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถ่ินคุณภาพท่ีทาํมาจากทบัทิมหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 

แถมฟร!ี! ไอศกรีมทอ้งถ่ินของตรุกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ 1 แกว้ 

****(สงวนสิทธิ์สาํหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 20 ท่านข้ึนไปเท่านั้น)**** 

สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ํ้า 1 คืน ท่ีเมืองคปัปาโดเกีย 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมที่พกั 
 หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ-อลัมาตี้ -อิสตนับูล ✈ ✈ ✈ 
ISTANBUL PARK 
INN BY RADISON 

HOTEL 

2 
อิสตนับูล-สุเหรา่สีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-

สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย-เมืองไอยวารคิ-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย  
O O O 

AYVALIK GRAND 
TEMIZEL HOTEL 

3 
โรงงานเครือ่งหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-วิหาร

เทพอีารเ์ทมิส-ปามุคคาเล่-รา้นขนม Turkish Delight 
O O O 

PAMUKKALE 
NINOVA THERMAL 

HOTEL 

4 
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนยา่-สวน

ผีเสื้ อ-เมืองคปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง           
O O O 

  BURCUKAYA 
HOTEL 

5 
เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พพิธิภณัฑ์

กลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร-์องัการา่  
O O O 

ANKARA ROYAL 
HOTEL 

6 
เมืององัการา่-กรุงอิสตนับูล-ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 
ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-แกรนดบ์าซ่าร ์

O O O 
ISTANBUL PARK 
INN BY RADISON 

HOTEL 

7 เมืองอิสตนับูล-เมืองอลัมาตี้  O O ✈ - 
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วนัแรก กรุงเทพฯ-อลัมาตี้ -อิสตนับูล       (-/-/-) 

07.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4   
เคานเ์ตอร ์Q แถว 14-20 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร

การเดินทางแก่ท่าน 
10.30 น. เหิรฟ้าสู่ นครอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งน้ีรํา่รวยพรัง่พรอ้มไป 

ดว้ยประวติัศาตร ์ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่อลงัการมากมาย โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC-932 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ณ เมืองอลัมาตี้  แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อไปยงั นครอิสตนับูล 

17.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี  KC-911  (ใชเ้วลาเดินทาง  

ประมาณ 5 ชัว่โมง)                            
21.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
    นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสอง อิสตนับูล-สุเหร่าสีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

   -เมืองไอยวาริค-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย        (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันไม่ไกลนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่า

ท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่

ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 

โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

8 เมืองอลัมาตี้ -กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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จากน้ันนําทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง

แห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ

ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมันสถานท่ี

แห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้ง

ของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลับมาไวท่ี้อิส

ตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี  7 หลังจากน้ันนําทุกท่านชม 

พระราชวงัทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.

1459 บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงั

แห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงท่ี

เจริญสงูสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมาก

ถึงส่ีพันกว่าคนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรัพยส์มบติัขา้วของเคร่ืองใชส่้วน

พระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนา 

คริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 

เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ

ขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมี

อาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมี
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ค่าต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหว

อย่างใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน 

ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถ์

หลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นนาํทา่นสู่เมืองชานัคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 

หลังจากน้ันนําทุกท่านออกเดินทางสู่ นําท่านสู่  กรุงทรอย เพื่อชม มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย ซ่ึง

เปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหก้รุงทรอยแตก

สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ีสาํคญัตาํนานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทพัของชาวกรีกและ

กรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไม้

จาํลองขนาดยกัษ์ท่ีเรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทาํการ

เข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพ

ออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทาํการ

เข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ทาํการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกนัหมด ทหาร

กรีกท่ีซ่อนตวัอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทําการเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็

สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะทาํการเผาเมืองทรอยท้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํทา่นสู่เมืองไอยวารคิ(Ayvalik) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม. 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั AYVALIK GRAND TEMIZEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสาม โรงงานเครื่องหนงั-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-วิหารเทพีอารเ์ทมิส 

    ปามุคคาเล่-รา้นขนม Turkish Delight            (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นดีส่งขายใหก้บัแบรนดช์ั้นนํา

หลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั  
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จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณท่ีมีการบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอร์ม

หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั 

นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่ อสมัย 

2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านได้

จนถึงปัจจุบนั นําท่านชม หอ้งอาบน้ําแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุก

ส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้ชม (House of Virgin Mary) บา้นพระแม่มาร ี ซ่ึงเชื่อกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีอาศยั 

อยู่และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ชมวิหารเทพอีารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้ง

ดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ 

ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านซ้ือขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี 

หลงัจากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง(189กม) เมืองท่ีมีน้ําพุ

เกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสี่   ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า-สวนผีเส้ือ 

   เมืองคปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง                (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากน้ันนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปท่ีูนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100% นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ําพุ

เกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของ

แคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะได้

สมัผสั เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน้ําพุเกลือแร่

รอ้น ซ่ึงเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองน้ีเกิดการ

พงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น 

โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387  

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางแวะชม Caravansarai ท่ีพกัของกองคาราวาน

ในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั

นําทุกท่านสู่ สวนผีเสื้ อ Butterfly Garden มผีีเส้ือใหช้มว่า 50 สายพนัธุข์องผีเส้ือ ทาํใหเ้ราทราบถึง

วงจรชีวิตของผีเส้ือ ณ ท่ีแห่งน้ีจะไดส้มัผสัความหลากหลายของพืช ดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอื่นๆ 

นับว่าเป็นสถานท่ีอีกแห่งท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง(สวนผีเสื้ อจะปิดทาํการทุกวนัจนัทรข์อง

สปัดาหห์ากคณะเดินทางไปทีส่วนผีเสื้ อตรงกบัวนัจนัทรท์างคณะจะปรบัเปลี่ยนใหเ้ดนิทางเขา้ชม

ทีพ่พิธิภณัฑเ์มฟลาน่าแทน) 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทํา

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจ

ลาลุคดิน รูมี่ อาจารยท์างปรัชญาประจําราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม 

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

2 ชัว่โมง 30 นาท ี

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบาํหนา้ ทอ้ง” หรือ  Belly 

Dance เป็นการเตน้รําท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึง เกิดขึ้ นมาเมื่อ

ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอร์เร

เนียน นักประวติัศาสตร์เชื่อกนัว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคน

กลุ่มสาํคญัท่ีไดอ้นุรักษ์ระบาํหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึง ปัจจุบนั 

และการเดินทางของชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลาย 

มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม  จนกลายมาเป็นระบําหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบัน 

(บรกิารเครือ่งดื่มฟรตีลอดการแสดง)  

  นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมสไตลถ์ํ้า!! BURCUKAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คปัปาโดเกีย) 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถํ้าเตม็ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดียวกนั** 

วนัท่ีหา้ เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตดิ้น-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร-์ 

องัการ่า             (B/L/D) 

** สาํหรบัทา่นใดทีส่นใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเจยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพือ่

ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง **  

(ค่าขึ้ นบอลลูนไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 210-250 USD) 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทุกท่านสู่ จากน้ันนําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจาก

องคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนัเป็น

สถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใต้
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ดินท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครัวหอ้งหมกั

ไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรับใชป้ระชุม มีบ่อน้ําและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบา

เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านเยี่ยมชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ท่ี เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์

ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพื่อสรา้งโบสถแ์ละยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน

ของชนเผ่าลัทธิอื่นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ จากน้ันนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) 

หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนั

เกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร์ คือ บริเวณ

ท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้าํหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตาม

ธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

จากน้ันนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของที่ระลึก  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืององัการา่ เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางให้

ท่านไดแ้วะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) จากน้ันนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมือง

องัการา่ หรือท่ีมีชื่อตามประวติัศาสตรว์่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่

อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับลู กรุงองัการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ี

ราบสงูอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 

กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศ

ต่าง ๆ ในตุรกี ความสาํคัญของกรุงอังการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน ทาํให้

กรุงองัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป 
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ในขณะท่ีนครอิสตนับลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจในภมูิภาคมารม์าราน้ัน กรุงองัการาก็เป็นศนูยก์ลาง

ทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก 

(รถยนตแ์ละรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภมูิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสินคา้เกษตร

ท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย   

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั ANKARA ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีหก เมืององัการา่- กรุงอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 

   แกรนดบ์าซ่าร ์           (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําทุกท่านออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง ระยะทาง 450 กม. 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงทาํใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้บัสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์สาํคญัเน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลดาํทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีสาํคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหร้ถยนต์

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

กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอนัดบั 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดับท่ี 21) ขณะท่ี

ล่องเรือพรอ้มด่ืมดํา่กับบรรยากาศสองขา้งทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมา

บาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต(Spice Market)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซ้ือของฝากได้

ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นชื่อ

และถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 
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จากน้ันนําท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนดบ์าซาร ์

(GRAND BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมหเ์ม็ดท่ี 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 

ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกว่า 2แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4 ,000รา้น ขายของสารพดั ตั้งแต่

ทองหยอง เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบื้ อง เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคา้

หตัถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดงัน้ันจึงตั้งราคาสินคา้เอาไว้

ค่อนขา้งสงู ควรต่อรองราคาใหม้าก 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีเจด็ เมืองอิสตนับูล-เมืองอลัมาตี้        (B/-/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกทา่นเดินทางสู่สนามบิน  

08.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอลัมาตี้  โดยสายการบิน Air Astana เทีย่วบินที ่KC-914 

17.00 น. เดินทางถึง สนามบินอลัมาตี้  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง (ระหว่างเปลี่ยนเครือ่งมีอาหารกล่องบรกิาร) 

วนัท่ีแปด เมืองอลัมาตี้ -กรุงเทพฯ        (-/-/-) 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Astana เทีย่วบินที ่KC-931  

08.55 น. เดินทางถึง สุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 

**รายการทอ่งเที่ยวอาจเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั**  

**ก่อนทาํการจองทวัรทุ์กครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 

 

อัตราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสรมิเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

23-30 พ.ย. 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 6,000 บาท 
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04-11 ธ.ค. 33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,000 บาท 

07-14 ธ.ค. 

11-18 ธ.ค. 

14-21 ธ.ค. 

34,999 บาท 34,999 บาท 34,999 บาท 7,000 บาท 

25 ธ.ค.-01 ม.ค. 36,999 บาท 36,999 บาท 36,999 บาท 7,500 บาท 

28 ธ.ค.-04 ม.ค. 38,999 บาท 38,999 บาท 38,999 บาท 7,500 บาท 

UPDATE 11/10/18 
**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จาํนวน 25 ท่านข้ึนไป** 

หมายเหต ุ

1. ราคาน้ีสาํหรบัผูโ้ดยสาร 25 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวบริษัทฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ่มท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ชาํระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือ่ทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1 Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า กรณีท่ีลูกคา้พกัหอ้ง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มี

หอ้ง 3 เตียงบริการ ทาํใหต้อ้งเปิดบริการเป็นหอ้ง 1Twin + 1 Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริงตามหน้างาน 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry)  

  น้ําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน Air Astana ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลับพรอ้ม

คณะ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  

ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

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

ท่าน) 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพษิเทา่นั้น”) 

(หมายเหต:ุค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

**ประกันภัยที่ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ 

Optional Tour ขึ้ นอยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารสัง่พิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวควรทปิแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและ 

      คนขบัรถทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ 59 USD หรอืประมาณ 2,065 บาท ตอ่ทรปิ 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 7 วนั เทา่กบั 21 USD)       

 พนักงานขบัรถในทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 7 วนั เทา่กบั 14 USD) 

      ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คิดเป็น 8 วนั เทา่กบั 24 USD)  

แตท่ั้งน้ีมคัคุเทศกไ์ทยขึ้ นอยูก่บัความประทบัใจของลูกคา้  
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กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไม่สามารถ

แจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 

โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสาํคญั  

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน  ซ่ึง

ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะ

มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนาํเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม 

ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ทา่นใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที ่15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่

สถานฑูตฯ เรยีกเก็บ 
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หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ท่ีท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


