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สายการบินระดับ 5 ดาว Egypt Air สมาชิกกลุ่ม Star Alliance 
Boeing 777-300 สามารถโหลดกระเป๋าได้ท่านละ 2 ใบ  

น ้าหนักรวมต่อท่าน 46 กิโลกรัม  
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว 

Bus VIP 45 ท่ีน่ัง หน้าจอ Touch Screen ทุกท่ีน่ัง  
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง 

Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!! 
 

พิเศษ !!! ชมโชว์ระบ้าหน้าท้องอันเล่ืองชื่อ 
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วนัแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 

เคาน์เตอร ์Q แถว 14-20 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสาร

การเดินทางแก่ท่าน  
วนัท่ีสอง       ไคโร - อิสตนับูล –ชานคัคาเล่-ทรอย 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งน้ีร า่รวยพรัง่พรอ้มไป

ดว้ยประวตัิศาตร ์ ส่ิงก่อสรา้งท่ีย่ิงใหญ่อลังการมากมาย ออกเดินทางโดย สายการบิน อียิปตแ์อร ์1 

ในสมาชิก STAR ALLIANCE เท่ียวบินท่ี MS961 
05.50 น. เดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อไปยงั นครอิสตันบูล  

(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมงโดยประมาณซ่ึงเป็นเวลาต่อเคร่ืองมาตราฐาน) 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี  MS737                            
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 น าทุกท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านขา้มช่องแคบคาดาแนลดโ์ดยเรือเฟอรร่ี์ (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) สู่เมือง  

ชานัคคาเล่ (Canakkale) ตั้งอยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่ง น้ีจึง เคยเป็นชุมทาง
การคา้ ศูนยก์ลางการเดินเรือเช่ือมต่อเอเชียกบัยุโรป น าท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อชม ม้าไม้จ าลองเมือง

ทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบ

โบราณ ซ่ึง เป็นสาเหตุท่ีท าให ้กรุงทรอยแตก  สงครามม้าไม้ เป็น

สงครามท่ีส าคญัต านานของกรีก และเป็นสงครามระหว่างกองทัพของ

ชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกนัเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้

คิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จ  าลองขนาดยักษ์  ท่ี

เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข ้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทร

จนั แล้วก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอย เหมือนเป็นของขวญัและสัญลักษณว่์าชาวกรีกยอมแพส้งคราม 

และไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเม่ือเห็นมา้โทรจ ัน  ก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอย

ทัพไปแล้ว ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมือง แล้วท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่  เ ม่ือชาวทรอย

นอนหลับกนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตวัอยู่ ก็ออกมาจากมา้โทรจนั แล้วท าการเปิดประตูเมืองให ้กองทัพ

กรีกเขา้มาในเมือง แล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยท้ิง  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า (ชานัคคาเล่) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
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วนัท่ีสาม      ชานคัคาเล่ – เพอรก์ามัน – คูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – วิหารเทพีอารเ์ทมิส 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเพอรก์ามัม (Pergamum) แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมกรีกโบราณท่ี
ส าคญัแห่งหน่ึง  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เมือง คูซาดาซึ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีตัดก ับ

ชายฝ่ังทะเลอีเจี้ ยนซ่ึงเป็นท่าเรือท่ีส าคญั น าท่านเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแม่มารี  ซ่ึง
เช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีอาศยัอยู่ และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลัง น้ี  ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส

โบราณ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมี

เสาหินตั้งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรักห ักพัง แต่ก็ยังสามารถ

มองเห็นถึงความย่ิงใหญ่ในอดีตได ้แข่ง จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ คูซาดาซี    

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก BATIHAN HOTEL หรือเทียบเท่า (คูซาดาซี) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
 
วนัท่ีส่ี           คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย –  
                   เมืองเฮียราโพลิส 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเย่ียมชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี หลังจากนั้ นน าทุกท่านสู่    

เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหน่ึง  เคย
เป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 
6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช

ภายหลังเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจ ังหวัดของโรมัน  น า
ท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมัย 2,000 
ปีท่ีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซ่ึงยังคงใช้งานได้จนถึง
ปัจจุบนัน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้ าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่าง ดี

ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต  
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังรบัประทานอาหารกลางวนัน าทุกท่านเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkala)  เมืองท่ีมีน ้าพุ
เกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตด้ินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้า

ผา น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของ

น ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ

ขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ท่านจะไดส้ัมผสั เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็น
เมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งล้อมรอบบริเวณท่ีเป็นน ้ าพุเกลือแร่รอ้น  ซ่ึงเช่ือกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษา
โรค เม่ือเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการพงัทลายลง  เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจาย
อยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ 
วิหารอะพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก RICHMOND HOTEL หรือเทียบเท่า (ปามุคคาเล่) 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 

หมายเหตุ    โรงแรมมีบริการสระว่ายน ้าซ่ึงเป็นน ้าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดตอ้งการแช่น ้าแร่ ให้

เตรียมชุดว่ายน ้า ไปดว้ย 

วนัท่ีห้า        ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คปัปาโดเจยี – นครใตด้ิน Serhatli 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลังรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก ในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท า
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า 

เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยท์างปรชัญาประจ  าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท  ภายนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม  และยังเป็นสุสานส าหรับ

ผูต้ิดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย  
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จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะชมท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพัก

แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั จากนั้นน าท่านชม นครใต ้ดิน 

ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละ

แห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนั เป็นสถานท่ีท่ีผูน้ับถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน  ท่ีต ้องการท าลาย

รา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์ส าหรบัท่ีเราไปชมวนัน้ีเป็นเมืองใตด้ินท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้น
มีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้ งห ้องครัว  ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห ้องโถง

ส าหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้า และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนข ้างบางเบาเพราะอยู่ลึก  และ

ทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
หลังอาหารน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหนา้ท้อง” หรือ Belly Dance เป็นการเต้นร าท่ี เก่าแก่
อย่าง หน่ึง  เกิ ดขึ้ นมาเม่ือประมาณ 6000 ปี ในดิน แดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเ นียน  นัก
ประวตัิศาสตรเ์ช่ือกนัว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให ้มีมาจนถึง  
ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าท้องแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ี
โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกีในปัจจุบนั  (บริการเคร่ืองดื่มฟรีตลอดการแสดง) 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก PERI TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า (คัปปาโดเกีย) 
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วนัท่ีหก         คปัปาโดเจยี – เกอเรเม – แองการ่า 

** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชมความ

งดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง **  
(ค่าขึ้ นบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวรป์ระมาณ 210-250 USD ค่ะ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทุกท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ ท่ี  เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึง ยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็น
มรดกโลกพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของ

ชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ าเป็นจ  านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการ

ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลัทธิ อ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยก ับศาสนาคริสต์  ชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar 
Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอย
ขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ 

บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเอง

ตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภัยอีกดว้ย จากนั้นน าท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงาน

เซรามิค  อิสระก ับการเลือกซ้ือสินค้า และของท่ีระลึก  จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูป พาซาแบค 
(Pasabag) กลุ่มภูเขาหินลักษณะเป็นรูปกรวยมองดูคล้ายมีหมวกวางอยู่ขา้งบนสวยงามแปลกตาไม่มีท่ี
ใดเหมือน จุดเด่นคือ ภูเขา 2 ปล่องไฟ สมญา Hermitage of St.Simon ท่ีพ  านักของบาทหลวงไซมอน

เม่ือ 1,500 ปีมาแล้ว ซ่ึงเดินทางมาจากยูซาเลม เพื่อปลีกวิเวก แสวงหาท่ีปฏิบัติธรรม และเป็นท่ีนิยม

ของพระองค์อ่ืนๆต่อมา บางครั้งจึง เรียกก ันว่า The Valley of the Monks แวะถ่ายรูป เดอร์เบนท ์
(Derbent) หุบเขาหินสีชมพู ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ปรุงแต่งหินท่ี น่ีเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น โลมา  

เพนกวิน พระแม่มารีและพระสาวก  ท่ีส าคัญและโดดเด่นคือหินรูปอูฐหมอบอยู่มีขนาดใหญ่ สีชมพู

เหมือนอูฐของจริงเป็นอย่างมาก จึงเป็นจุดท่ีทุกคนจะตอ้งมาแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางสู่ เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทาง

ใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า (อังการ่า) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 
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วนัท่ีเจด็      แองการ่า – ฮิปโปโดรม - มัสยิดสีน ้าเงิน – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย - อิสตนับูล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลังรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล นครสองทวีปแห่งเดียวในโลก อดีตเมืองหลวงของ

ประเทศตุรกี ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังรบัประทานอาหาร น าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาว

โรมนั จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมัยจ ักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส  เพื่อใช้
เป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจ ักรพรรดิคอนสแตนติน  ฮิปโปโดรมได้รับ
การขยายใหก้วา้งขึ้ น ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซ่ึง ส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีก

โบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็น  ท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้ นท่ีลานด้านหน้า
มสัยิดสุลต่านอะหเ์มต ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้ คือ เสาท่ีสรา้งในอียิปต ์เพื่อถวายแก่ฟาโรห ์ทุ
ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลับมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนติน
ท่ี 7 น าชม มัสยิดสุลต่านอะหเ์มต หรือมัสยิดสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ศาสนสถานท่ีย่ิงใหญ่สวยงาม

แห่งหน่ึงของโลก ช่ือมสัยิดสีน ้าเงินน้ีไดม้าจากการใช้กระเบ้ืองสีน ้ าเ งินในการตกแต่ง การตกแต่ง

ภายในดว้ยกระเบ้ืองเป็นไฮไลท์ของท่ีน่ี โดยในชั้นล่างของทุกทิศได้ใช้กระเบ้ืองจ  านวนถึง 20,000 

แผ่น ออกแบบเป็นดอกทิวลิปท่ีแตกต่างกนัถีง 50 แบบ กระเบ้ืองชั้นล่างจะเป็นสไตล์ดั้งเดิม ขณะท่ีชั้น

บนถูกออกแบบใหส้วยงามมากขึ้ นเป็นลวดลายดอกไม ้ผลไมแ้ละตน้ไซเปรส จุดท่ีน่า สนใจอีกอย่างนึง 

คือ จ  านวนหอคอยสุเหร่าท่ีมีจ  านวนเท่ากบัสุเหร่าแห่งกรุงเมกกะ จากนั้นน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ี
ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต  ์พระเจา้จักรพรรดิ์คอนสแตนติน
เป็นผูส้รา้งเม่ือประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูก
ผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้ง เพราะเกิดการข ัดแย้งระหว่างพวกท่ีนับถือศาสนา

คริสตก์บัศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจ้าจัสตินเนียน  มีอ านาจเหนือตุรกี  จึงได้สร้าง 
โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตวัโบสถ์ 5 ปี เม่ือประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 
1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆ  มาประดับไว้มากมาย 
สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าให ้แตกร้าวต้องให ้

ช่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเม่ือส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมัย  พระเจ้าโมฮัมเหม็ด

ท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผูน้ับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถ์หลังน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาว
อิสลาม สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

18.35 น. โดยสายการบินอียิปต ์ แอร ์เท่ียวบินท่ี  MS736 เดินทางสู่กรุงไคโร 
19.45 น. ถึงกรุงไคโร น าท่านเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ 
23.40 น     เหินฟ้ากลับ   สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี MS 960  
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วนัท่ีแปด               สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

12.35+1 น.      คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทับใจ  
************************************************************************** 

***หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ท้ังนี้ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลัก** 
 

      **ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั

เดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระ

เงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

UPDATE 1/2/16 
 

อตัราค่าบริการ 
7-14 ก.พ. /20 – 27 ก.พ. /12 – 19 มี.ค. /19 – 26 มี.ค./26มี.ค. -2 เม.ย. 
2 – 9 เม.ย./23 – 30 เม.ย. /19 – 26 พ.ค./4-11มิ.ย./18 -25 มิ.ย. 59 

2 – 9 ก.ค./16-23 ก.ค./11-18 ส.ค./20 – 27 ส.ค.59 
3 – 10 ก.ย. /10 –17 ก.ย/17-24 ก.ย/24 ก.ย-1 ต.ค.59.  

 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 42,888 บาท  
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 40,888  บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 38,888  บาท 

พักเดียว เพิ่ม     6,500 บาท 

อตัราค่าบริการ 
9-16 เม.ย. / 10 – 17 เม.ย. /12 – 19 เม.ย. 59 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. / 1 – 8 พ.ค. 59  
 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 45,888 บาท  

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 43,888  บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 41,888  บาท 

พักเดียว เพิ่ม     6,500 บาท 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 
 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให ้  
  ท่านเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
กรณีเดินทางเป็นต๋ัวกรุ๊ป หากออกต๋ัวแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได้ 
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ใหท่้านละ 2 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry)  
  น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
 
อัตราค่าบริการนี้ รวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ โดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์ชั้นประหยดั 

 (ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่) 
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร]์ 
ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกนัรวมท้ังส้ิน 5 คืน 
ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ (บริการน ้าดื่มวนัละ 1 ขวดเล็ก และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน 
ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
ค่าบริการน าทัวรโ์ดยมคัคุเทศกท์้องถ่ินและหวัหน้าทัวรผู์้มีประสบการณ์ 
ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
  วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

 

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

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

 
**ประกันภยัท่ีท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท 

ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional Tour ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ    
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน 
ค่าทิปมคัคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 USD)       

พนักงานขบัรถในประเทศตุรกี ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 USD) 

ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทัวร ์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์้องถ่ิน  

แตท่ั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความประทับใจของลูกคา้ ทางบริษัทมิไดมี้การบงัคบัแต่อย่างใด 
 

 

การช าระเงิน  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากท่ีมีการจอง  

              พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทันที 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 20 วัน ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่า

ตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ  านวนอย่างน้อย   
15 ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้้าตอ้งการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก ้ไขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของห ัวหน้าทัวร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร ์ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหวี้ซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี  
ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้ าเ งิน (ราชการ)  ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น ก ารเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ

หาย ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน ้ ามัน

หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้างาน

นั้นๆ 
ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณา

เท่านั้น 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 
 

 

 

 
 
 
 


