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

สายการบินดี FULL SERVICE OMAN AIR (WY) 
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บินด้วยสายการบิน โอมาน แอร์ (WY) : ขึ นเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

**ส้าหรับกรุ๊ปวันที่ 04-12 / 05-13 / 18-26 ตุลาคม 61 และ 1-9 พฤศจิกายน 61 ใช้เวลาบินดังนี ** 

WY 812 BKK(กรุงเทพ) - MCT(มัสกัต)  14.35 – 17.25 

WY 163 MCT(มัสกัต) – IST(อิสตันบูล)  20.10 – 00.25+1 

WY 164 IST(อิสตันบูล) – MCT(มัสกัต) 01.40 – 07.25 

WY 815 MCT(มัสกัต) - BKK(กรุงเทพ)  09.00 – 18.00 

**ส้าหรับกรุ๊ปวันที่ 15-23 และ 22-30 พฤศจิกายน 61 ใช้เวลาบินดังนี ** 

WY 818 BKK(กรุงเทพ) - MCT(มัสกัต)  09.15 – 12.35 

WY 165 MCT(มัสกัต) – IST(อิสตันบูล)  14.20 – 19.00 

WY 166 IST(อิสตันบูล) – MCT(มัสกัต) 01.05 – 06.50 

WY 815 MCT(มัสกัต) - BKK(กรุงเทพ)  09.00 – 18.00 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิ น) และ ถือขึ นเคร่ืองบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มัสกัต (โอมาน) – อสิตันบูล (ตุรกี)                                       (-/-/-) 
 

11.30น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row Q ประตู 

7 สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกตลอดขั นตอน

การเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

14.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบิน

ที่ WY 812  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 
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17.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

20.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Oman 

Air เที่ยวบินที่ WY 163  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

 (** ส้าหรับกรุ๊ปวันที่ 15-23 / 22-30 พฤศจิกายน 61 จะนัดสมาชิกที่สนามบิน เวลา 06.00 

และถึงอิสตันบูลเวลา 19.00**) 

   
 

 วันที่ 2       อิสตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  (B/L/D)                                                
 

00.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่า

เมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขั นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

 น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ณ กรุงอิสตันบูล  

พักที่  QUA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกัน

มาตั งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชมม้าไม้จ้าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse 

of Troy) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่ง

ม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก้านัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย 

ให้ทหารเข้ามาตีตัวเมืองจนท้าใหเ้มืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึก

ของนักรบโบราณ 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มี

ความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 

65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ 

ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตั งอยู่ริมทะเลมาร์

มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั งของเมืองทรอย  

น้าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ น สู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ที่ตั งตระหง่านอยู่เหนือตัว

เมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือ

ของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความส้าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่

ส้าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค์ บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบันนี เหลือ

แต่ส่วนฐานเท่านั น แท่นบูชาถูกน้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 

ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ตั งอยู่ในท้าเลที่สวยงาม

ที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมือง

ของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั งถิ่นฐานในสมัยนั นมักเลือกที่สงู ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชนั 

และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหลา่นี  

ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพ

แห่งการแพทย์ 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

พักที่  KOLIN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วันที่ 3         เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเคร่ืองหนัง         (B/L/D)                                                     
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  เมืองโบราณที่มี

การบ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลัก

สร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ

กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ นเป็นเมืองหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน น้าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซาก

สิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30 ,000 คน ซึ่ง

ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี  น้าท่านชม ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอย

ของห้องอบไอน ้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี  หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมี

ขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 

และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ท้าจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย

อยู่และสิ นพระชนม์ในบ้านหลังนี    

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเล

ของประเทศตุรกี ซึ่งท้าให้ในอดีต เมืองนี เป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิต

เครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกไปทั่วโลก 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิต

เครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทั งยังผลิตเสื อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้าพื นเมืองตาม

อัธยาศัย 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
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พักที่  GRAND BELISH HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

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

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีน ้าพุเกลือ

แร่ร้อนไหลทะลุขึ นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเกา่แก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึ

ขึ นกึ่งสถาปัตยกรรม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อนนี ได้ก่อให้เกิด

ทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั นๆหลายชั นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท้าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาว

ราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน ้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณใน

การรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท้าให้เมืองนี เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง

กระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ 

วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

พักที่  PAM THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วันที่ 5     คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมอืงคัปปาโดเกีย – ระบ้าหน้าท้อง                     (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท้า

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจ้าราชส้านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส้าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นบริเวณที่อยู่

ระหว่าง ทะเลด้า กับ ภูเขาเทารุส มีความส้าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื นที่พิเศษ ที่เกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ท้าให้ลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจ้านวนมหาศาล 

กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั นใหม่ขึ นมาจากนั นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วย

ช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลก

ตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว่้า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดน

ในเทพนิยาย จนชนพื นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย 
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(Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี ) แปลว่า “ดินแดนม้า

พันธุ์ดี” และในปัจจุบันนี ก็ยังเลี ยงม้ากันอยู่บริเวณนี  อีกทั ง ยังมีเมืองใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกีย ถือ

เป็นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่งนี ขุดลึกลงไปถึง 10 ชั น ประมาณ 90 

เมตร และภายในเมืองใต้ดินยังแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดินมากถึง 15 แห่ง

และถ้ารวมทั งเมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีก

ด้วย  ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน ้า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์ 

โบสถ์  บ่อน ้า บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความ

อัศจรรย์ใต้พิภพแห่งนี  ทางองค์กรยูเนสโกได้ขึ นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็นสถานที่มรดก

โลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบ้าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นการ

เต้นร้าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ นมาเมื่อประมาณ 6 ,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส้าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ้าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน 

และการเดินทางของชาวยิปซีท้าให้ระบ้าหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น 

สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ้าหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน 

พักที่  UCHISAR CAVE HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ ้า หรือเทียบเท่า   

    
 

วันที่ 6 
    นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เคร่ืองประดับ –  เมืองอังการ่า                                                                             (B/L/D)                                                     
   



 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   IST01 TURKEY AWESOME 9D7N NOV18-WY-W65 

** แนะน้าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ** 
** ส้าหรับท่านใดที่สนใจขึ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในการขึ นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ นอยู่กับฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมการขึ นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุก
ประเภท ดังนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน ** 

 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน 

ที่ต้องการท้าลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั น แต่ละชั นมีความ

กว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ท้าเป็นห้องๆ มีทั งห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส้าหรับใช้ประชุม 

มีบ่อน ้า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้าง

แคบจนเดินสวนกันไม่ได้ 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองที่ตั งอยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา

โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั งถิ่นฐานของผู้คนมาตั งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่
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ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่ หลบหนีภัยจากการไล่ท้าร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็น

ศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจ้านวนมากมายที่

ตั งอยู่ในบริเวณนี  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล ้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้
ขึ นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี  ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ง
เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ้านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็น
การป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่ง
หุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย 
และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท้าหน้าที่
เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย 
น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื นเมืองที่มีคุณภาพ
และช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (Ankara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี 

หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รอง

จากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตั งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย 

โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเป็นที่ตั งของ

รัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

พักที่  BERA ANKARA HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
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วันที่ 7 
    สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส                       

                                                                                                                                   (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal 

Ataturk ซึ่งเป็นผู้น้าในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั งที่ 1 ผู้ก่อตั งสาธารณรัฐตุรกีและ

ประธานาธิบดีคนแรก เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีด้วย สุสานออกแบบโดย

สถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 

1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ด้วย 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความส้าคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตั งแต่ก่อนคริสตกาล มีท้าเลที่ตั งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งท้าให้อิสตันบูลเป็น

เมืองส้าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป

เอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั ง 2 ทวีป ท้าให้เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์

เฉพาะที่พิเศษ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว

อาคารยาวถึง 600 เมตร ตั งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรปจุดเด่นของ
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พระราชวังแห่งนี คือ มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 

เครื่องแก้วเจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจาก

ประเทศอังกฤษที่สั่งท้าจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมาย

ถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ นห้องโถงตรงราวท้าด้วยไม้

วอลนัต ลูกกรงราวบันไดท้าด้วยแก้วคริสตัล พรมชั นเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี 

เครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดีที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาท้าห้องอาบน ้า 

(ซาวน่า) ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ นที่ประดับประดาอยู่ในพระราชวังแห่งนี  คือ

เฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมในโลก ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี บอก

เวลา 09:06 น. อันเป็นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวั นที่ 10 

พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้มี

รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน ้าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล ้า ขี่ม้า ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองค์

แรกที่เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียิปต์ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ที่น่าทึ่ง

และประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็นของดั งเดิม มิได้ถูกขโมยหรือท้าลายเสียหาย การเข้าชม

ภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศก์ของวังน้าชมทีละห้องทีละอาคาร มี

เจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ท้ายคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหนึ่งนานเกินไป ไม่ให้จับต้อง

สิ่งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้พื นปาร์เกต์อันสวยงามต้องสกึหรอ 

รวมทั งพื นพรมอันล ้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม้ 

น ้าพุ สระน ้า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเปน็

อย่างยิ่ง ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวันพฤหัสบดี) ** 

น้าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด้า (The Black 

Sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่มตั งแต่ 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี  ถือว่าเป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่ง

นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่้าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกอีกี
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ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั่งช่องแคบแห่งนี  ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั งหลาย  

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

พักที่  QUA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วันที่ 8 
    Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟยี – อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต –            

   ทักซิม สแควร์ – สนามบินอิสตัลบูล                                                                         (B/L/-)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ค้าแนะน้า โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส้าหรับการเข้าชมสุเหร่า ** 

การเข้าชมสุเหร่า จ้าเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส้าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื อแขนยาว ไม่รัดรูป 

น้าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด้า เป็นการเคารพ

สถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาท้ากิริยาให้ส้ารวม สุเหร่านี สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี

ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้น้า

ศาสนาขึ นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน ้าเงินภายใน

ประดับด้วยกระเบื องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่ง

อย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท้าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 
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260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างทีอ่้านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่พักกองคาราวาน โรงครัว

สาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 

น้าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการ

แข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยค้าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน้าไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย 

หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซาก

ปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบัน แม้จะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนติน

ที่ 7 (Column of Constantine VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ 

เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขน

ย้ายมาตั งที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบลิส 

(Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ 

Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจาก

หินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่ง

สี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองค้า 

เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีต้นก้าเนิดจากอียิปต์โบราณ เป็น

สัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ นเป็นคู่ ตั งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่น

ที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วยอักษร

เฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนั น เสาโอเบลิสก์จึง

เป็นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งที่ตั งของสถานที่ส้าคัญ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์น้า

ท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็น

โบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายใน

ติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก้าแพงที่ปู

ด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
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วันนี คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื นที่

โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสู่พื นแทนการใช้เสาค ้ายัน

ทั่วไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล ้าหน้ามากในยุคนั น (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลส้าคัญที่ท้าให้วิหารฮา

เกีย โซเฟีย ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่าน เข้าชมอุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี 532 ประมาณ 

1476 ปีมาแล้ว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน สร้างขึ นมาเพื่อท้าการเก็บน ้าที่ไหลมาจากป่าเบลเกรด โดยมีท่อ

น ้าล้าเลียงซึ่งเรียกว่า “Aqueduct” เพื่อกักเก็บน ้าเอาไว้ใช้ในพระราชวัง อุโมงค์มีความจุน ้าได้มากถึง 80,000 

ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มีความยาว 141 เมตร กว้าง 73 เมตร มีเสาค ้ายัน 336 ต้น แต่ล ะต้นสูง 9 

เมตร มีด้วยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงค์ดังกล่าวคอื 

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

(Medusa) ตามความเชื่อกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจที่อาศัยอยู่ใต้ดิน เส้นผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตาม

ต้านานหากใครมองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็นหินในทันที แม้แต่ตัวเธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลาย

ร่างเป็นหินเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการแก้เคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั งกลับหัวหรือตะแคง ดังนั นการตั ง

รูปแกะสลักดังกล่าวเป็นการตั งไว้เพื่อให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เก็บน ้าดังกล่าวนั นเอง แต่ละวันจะมี

นักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะชมจ้านวนมาก โดยปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซา่ และภายในอุโมงค์มี

การเลี ยงปลาไว้มากมาย นักท่องเที่ยวหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบ้าง เป็นไปได้ว่าอยากให้กลับมาอีกครั ง 

ตามความเชื่อการโยนเหรียญในอ่างน ้าพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี 

น้าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตั งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือ

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ นตั งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนี คามี สินค้าที่จ้าหน่ายส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี ยังมีถั่ว

คุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ ง น ้ามันมะกอก ไปจนถึงเสื อผ้าเครื่องประดับอีกด้วย 

น้าท่านสู่ จัตุรัสทักซิม (Taksim Square) ใจกลางจัตุรัสแห่งนี มีอนุสาวรีย์แห่งการประกาศอิสรภาพและการ

รวมชาติของอตาเติร์ก ผลงานของศิลปินชาวอิตาเลียน ปิแอโตร คาโนนิคา บริเวณรอบจัตุรัสเป้นแหล่งช็อป
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ปิ้งที่คึกคักเสมอ เป้นที่นิยมของคนพื นเมืองและชาวต่างชาติมีรถรางแล่นเป็นแนวขนานกับรถตลอดสาย เมื่อ

เดินเข้าไปตามถนนต่างๆซึ่งเรียงรายด้วยร้านอาหารนานาประเภท ร้านขายของเก่า และสินค้าที่สันสมัยประ

ปนและกลมกลืนและมีเสน่ห์ จะพบจัตุรัสทุแนล (Tunel) ซึ่งเป็นแหล่งขายของเด่า และรถไปใต้ดินสายแรก

ของยุโรป เป็นสายสั น สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1871 ปัจจุบันใช้เป็นทางคมนาคมระหว่างทูแนลและคาราเคย 

(Karakoy) นอกจากนี ยังมีศูนย์วัฒนธรรมจัดแสดงคอนเสิร์ตต่างๆโดยเฉพาะในหน้าร้อน 

ค่้า อิสระอาหารค่้าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  
น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

วันที่ 9      อิสตันบูล (ตุรกี) – มัสกัต (โอมาน) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                      (-/-/-) 
 

01.40น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบิน

ที่ WY 164  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

07.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

20.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ 

WY 815  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษัท ทุกครั งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบ

ในวันจองทัวร์ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่าน

ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบิน
อัตรา  
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

 
** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 ดอล

ล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน

เดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

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

(ไมม่ีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
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** ท่านที่ถือหนังสอืเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่

จ้าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครั ง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี เฉพาะนักท่องเทีย่ว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี  รวม 
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อัตราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบิน สายการบิน Oman Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด 

  จ้านวนชิ น แต่ทั งนี เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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✓ ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

 

 

อัตราค่าบริการนี  ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 

2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 

ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  
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• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั งหมดทั งนี  
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ

อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 

เงื่อนไขสา้คัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพือ่ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  
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• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษทุกครั งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดๆทั งสิ น   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่

ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร

โดยสาร 

• หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 

กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษ 
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• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่า

ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน ้าใจ

เล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบน

หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี ทางบริษัทจะ

ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั งหมดแล้ว 

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะ

ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทาง

สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อ
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กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย 

พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัท

เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋ว

เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับกระบวนการและขั นตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม

ที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

• กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั งสิ น 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆทั งสิ นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  
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• รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั งหมดนี แล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


