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รวมเดินทางสมัผสัความยิ่งใหญแ่หง่ดินแดน 2 ทวีป เตม็อ่ิมกบัประวตัิศาสตรท์ี่ยิ่งใหญ่

และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครือ่งรางน าโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถ่ินคุณภาพที่ท  ามาจากทบัทิมหอมช่ืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 

แถมฟร!ี! ไอศกรมีทอ้งถ่ินของตรุกีท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ 1 แกว้ 

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

สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์  ้า 2 คืน ที่เมืองคปัปาโดเกีย 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
Bus VIP 45 ที่นัง่หนา้จอ Touch Screen ทุกที่นัง่ ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเล่นเกม ดูหนงั ฟังเพลง 
FreeWIFIOn Bus ตลอดการเดินทาง!!! 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
เตหะราน–อิสตนับูล-สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงั

ทอปกาปึ-สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-เมืองชานคัคาเล่ 
✈ O O 

CANAKKALE IRIS 
HOTEL 

3 
เมืองชานคัคาเล่-มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย-เมืองเปอรก์ามมั- 
วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-รา้นขนม TURKISH DELIGHT 
เมืองคูซาดาซึ 

O O O 
KUSADASI MARINA 

HOTEL & SUITES 

4 
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี- 
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ 

O O O 
PAMUKKALE 

NINOVA THERMAL 
HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล่-ทุ่งดอกลาเวนเดอร-์เมืองคอนยา่–สวนผีเสื้ อหรือ
พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย-ระบ าหนา้ทอ้ง 

O O O 
BURCUKAYA 

HOTEL 
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วนัแรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

19.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ

บิน Mahan Air เคาน์เตอร  ์Sประตู 8ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-050(บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) 

วนัที่สอง เตหะราน–อิสตนับูล-สุเหรา่สนี ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

   เมืองชานคัคาเล่           (-/L/D) 

03.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเตหะรานเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

06.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งน้ีร า่รวยพรัง่พรอ้มไปดว้ยประวติั

ศาตร ์ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่อลงัการมากมาย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-112 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

6 
คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 
หุบเขาอุซิซาร ์

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

7 
เมืองคปัปาโดเกีย-เมืององัการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเตริก์-

ANKA SHOPPING MALL 
O O O 

ANKARA ROYAL 
HOTEL 

8 เมืององัการ่า-เตหะราน-กรุงเทพฯ O ✈ ✈ - 

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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จากน้ันไม่ไกลน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบ

จากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุ

คนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้รา้ง

ซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม สนามแขง่มา้ของชาวโรมนั จุดศนูยก์ลางแห่งการ

ท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 

ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดง

ประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี

แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ี

สรา้งในอียิปตเ์พ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับลูเสาตน้ท่ีสอง คือ เสาง ูและเสาตน้ท่ี

สาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7 หลงัจากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็น

เขตประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ 

สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีก

จ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์า

ร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวังแห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพาร

อาศัยอยู่รวมกนัมากถึงส่ีพันกว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจัดแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของ

เคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  POPULAR TURKEY 9D6N OCT18-W5-W08 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

โลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิ

คอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต์

แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนาคริสต์

กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนต์โซเฟีย 

ขึ้ นใหม ่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการ

ใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนั

อย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื่อส้ิน

สมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนา

อิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่เมืองชานคัคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั CANAKKALE IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมืองชานัคคาเล่-มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย-เมืองเปอรก์ามัม-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ-  

รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ       (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากน้ันน าทุกท่านออกเดินทางสู่น าท่านสู่ กรุงทรอย เพ่ือชม มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอยซ่ึงเปรียบเสมือน

สญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็น

สงครามท่ีส าคญัต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกัน

เป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษ์ท่ีเรียกวา่มา้ไม้

เมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็น

ของขวญัและสญัลกัษณว์่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้

โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการเฉลิมฉลอง
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เป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ท าการเปิด

ประตเูมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยท้ิง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum เป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคญั 

ท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 

ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี จากน้ันน าท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 

(The Temple of Artemis) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถ

มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้น าท่านแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (St. John CASTLE) สาวก

ของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั จากน้ัน

น าท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคัญท่ีสุดซ่ึงสะท้อนถึง

จุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทับของ

มสัยิดเมยยาดในดามสักสั มสัยิด Isa bey ก่อตั้งข้ึนบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพ้ืนท่ีและมี 

harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ จากน้ันน าท่านซ้ือขอฝากตามอธัยาศยั รา้น

ขนม Turkish Delight ของฝากข้ึนช่ือของประเทศตุรกี  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย- 

   เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่       (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนงั ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการ

เป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอัธยาศัย จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก ( Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพ

เขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวก

เปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็น

เมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก

ส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึง

ยังคงใชง้านได้จนถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้ าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียังคงเหลือ

ร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่ง

ดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
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น าท่านสู่เยี่ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่

และส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน 

เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่าง

ละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 

1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระ

สนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท่ี์ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีกอ๊กน ้าสามกอ๊ก ท่ี มีความเช่ือ

วา่เป็นกอ๊กน ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร า่รวย และความรกั ถดัจากกอ๊กน ้าเป็น 

ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูก

ไวแ้ลว้อธิษฐาน 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานท่อพรม ส่ิงท่อขึ้ นช่ือของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก 

ซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพังของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา น าท่านชม 

ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลาย

ชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้า เป็นทางยาว ซ่ึงมีความ

งดงามมากท่านจะไดส้มัผัส เมืองเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือ

แร่รอ้นซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง

เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่น โรงละครแอมฟิเธียร์

เตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 
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จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปท่ีูนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ เมืองปามุคคาเล่-ทุ่งดอกลาเวนเดอร-์เมืองคอนยา่–สวนผีเสื้ อหรอืพิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า 

  คปัปาโดเกีย-ระบ าหนา้ทอ้ง          (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านั้น** ระหวา่งทางน าท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ณ Kuyucak 

Village แห่ง เมืองอิสปารต์า หรืออีกช่ือหน่ึงคือ The Lavender Village ท่ีบานสะพรัง่สวยงาม จะมีเฉพาะเดือน 

กรกฏาคม ของทุกปี เท่าน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซล

จุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

น าทุกท่านสู่ สวนผีเสื้ อ Butterfly Garden มีผีเส้ือใหช้มวา่ 50 สายพนัธุข์องผีเส้ือ ท าใหเ้ราทราบถึงวงจรชีวิต

ของผีเส้ือ ณ ท่ีแห่งน้ีจะไดส้มัผสัความหลากหลายของพืช ดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอ่ืนๆ นับวา่เป็นสถานท่ี

อีกแห่งท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง(สวนผีเสื้ อจะปิดท าการทุกวนัจนัทรข์องสปัดาหห์ากคณะเดินทางไปที่

สวนผีเสื้ อตรงกบัวนัจนัทรท์างคณะจะปรบัเปล่ียนใหเ้ดินทางเขา้ชมที่พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่าแทน) 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ 

โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ 

อาจารยท์างปรัชญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท  ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย
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แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร 

ของเมฟลาน่าดว้ย 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2

ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรม

ของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึงเกิด

ขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ช่ือกนัว่าชนเผ่า

ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท า

ใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้ง

ตุรกีในปัจจุบนั(บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง) 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์  ้า!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(คปัปาโดเกีย) 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถ ้าเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 

วนัที่หก คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์ (B/L/D) 

** ส าหรบัท่านใดที่สนใจข้ึนบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมความ

งดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

(ค่าข้ึนบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 210-250 USD) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดก

โลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ช้

หลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้ง
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และสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้า

และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดิน

สวนกนัไมไ่ด ้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่ี เมืองเกอเรเม (Goreme)ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิ

อ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์  จากน้ันน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวก

ขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่

ทั้งภเูขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสงูท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันใน

อดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านแวะชมโรงงานจวิเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรมสไตลถ์  ้า!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(คปัปาโดเกีย) 

**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถ ้าเตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 

วนัที่เจด็ เมืององัการา่-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเตริก์-ANKA SHOPPING MALL  (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืององัการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหวา่งทางใหท่้านได้

ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า หรือท่ีมีช่ือตาม

ประวติัศาสตรว์่า Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับูล 

กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูห่่างจากนครอิส

ตนับลูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของรฐับาลกลาง 

ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าๆ ในตุรกี ความส าคญัของกรุงองัการา กรุงองัการา
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มีประชากรจ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รุงองัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และ

อนัดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนครอิสตนับลูเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์าราน้ัน 

กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการ

คมนาคมทางบก (รถยนตแ์ละรถไฟ) ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาด

สินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเดินทางสู่สุสานอตาเติรก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณส์ถานและสุสานของMUSTAFA 

KEMAL ATATURK ซ่ึงเป็นผูน้ าในสงครามกูอิ้สรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูก้่อตั้งสาธารณรฐัตุรกี 

และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีดว้ยอนุสรณ์สถาน

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้ นระหวา่งปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกีท่ีพิมพร์ะหวา่งปี 1966 

– 1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป ANITKABIRดว้ย สุสานอตาเติรก์ (Anitkabir หรือ Memorial Tomb 

หรือ Atatürk Mausoleum)  

  

 

 

 

  

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ANKA SHOPPING MALL หา้งแห่งน้ีมีแบรนเนมมากมายใหท่้านเลือกช่ือ อาทิเช่น

Boyner,H&M, SMYK, Marks&Spencer, YKMSport, Deichmann,Mudo City, Flo, Zara, Bershka, 

Stradivarius, Pull&Bear, Mango and Jack&Jones. 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ANKARA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด เมืององัการา่-เตหะราน-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเวลาใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

11.00 น. เหิรฟ้าสู่ เตหะราน โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-119 

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินเตหะราน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Airเที่ยวบินที่ W5-051 
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วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

07.25 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

***รายการท่องเที่ยวอาจเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ***  
**ก่อนท าการจองทวัร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก** 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

07-15 มิ.ย. 

14-22 มิ.ย. 

26 มิ.ย.-04 ก.ค. 

05-13 ก.ค. 

10-18 ก.ค. 

19-27 ก.ค. 

24 ส.ค.-01 ก.ย. 

06-14 ก.ย. 

14-22 ก.ย. 

20-28 ก.ย. 

27 ก.ย.-05 ต.ค. 

05-13 ต.ค. 

09-17 ต.ค. 

11-19 ต.ค. 

16-24 ต.ค. 

19-27 ต.ค. 

28,888 บาท 28,888 บาท 28,888 บาท 7,500 บาท 
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UPDATE 25/05/18 
**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จ  านวน 25 ท่านข้ึนไป** 

**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

หมายเหต ุ

1. ราคาน้ีส  าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวบรษิทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ่มท่านละ 2,500 บาท 

2. ไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า กรณีท่ีลกูคา้พกัหอ้ง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มีหอ้ง 3 เตียง

บริการ ท าใหต้อ้งเปิดบริการเป็นหอ้ง 1Twin + 1Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามหนา้งาน 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)  

  น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน Mahan Air ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

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

ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

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

ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

**ประกันภัยที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ 

Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20กิโลกรมัต่อท่าน) 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทค์่าอาหารสัง่พิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

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

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและ 

      คนขบัรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ 62USD หรือประมาณ 2,170 บาท ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7วนั เท่ากบั 21USD) 

พนกังานขบัรถในทอ้งถิ่นท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7วนั เท่ากบั 14USD) 

ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 9วัน เท่ากับ 27USD) แต่ทั้งน้ีมัคคุเทศกไ์ทยข้ึนอยู่กับ

ความประทบัใจของลกูคา้ 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่า
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สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซ่ึงในกรณี

น้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15ท่าน หรอืต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามัดจ  าที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ 

เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่าน

ไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


