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 T Ü R K İ Y E  

HILIGHT HISO  
เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK)  
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  ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

  * ขึน้บอลลูน* ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกยี 

  ชมความงามของปราสาทปุยฝ้าย น า้ตกหินปูนสีขาวที่เกดิขึน้จากธารน า้ใต้ดนิ 
  ชมระบ าหน้าท้อง การแสดงพืน้เมือง ที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรเคยี   

  แวะถ่ายรูปกบัม้าไม้ริมทะเลอกีหน่ึงสัญลกัษณ์ของตุรเคยี 

  น่ังกระเช้าขึน้เขาเออร์ซีเยส ชมววิบนยอดเขา 

  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมเมืองตุรเคยี 2 ฝ่ังแม่น า้ 
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ก าหนดการเดินทาง 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                        (-/-/-) 
19.00 น. คณะพร้อมกนั   ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U  สาย

การบิน TURKISH AIRLINE (TK) มีเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทาง  

23.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  เที่ยวบินที่ TK69 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์
หลากหลาย ดว้ยจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่าและอาหารเชา้ระหว่างเท่ียวบินสู่
นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วนัที่สอง สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน ้าเงิน - พระราชวัง
โดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาด สไปร์ท                                                   (-/L/D) 

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี  น าท่านผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรเคียช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง กรุณา
ปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ในฤดูหนาว ตุรกีจะช้ากว่าไทย 5 ชม. (เร่ิม
ประมาณเดือนตุลาคม-กมุภาพนัธ์) และฤดูร้อน (เร่ิมประมาณ มีนาคม-กนัยายน) ตุรกีจะชา้กวา่เมืองไทย 4 ชัว่โมง 

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
**** และจ าเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่า  ****  

🧕  สุภาพสตรี  :: มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เส้ือแขนยาวคลุมข้อมือ  

👳 สุภาพบุรุษ :: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 
  

 เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)  เมืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากร
มากท่ีสุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) เป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก 
ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตนับูล
เป็นเมืองส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป 
  

 จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือวิหารเซนต์โซเฟีย หรือ HAGHIA 
SOFIA (ฮายาโซฟีอา) บางคนอาจออกเสียงฮาเกียโซเฟีย หรือในภาษาตุรกีเรียก AYASOFYA เซนตโ์ซเฟีย แปลว่า 
โบสถ์แห่งปัญญาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ค าว่า "SOFIA" มาจากค าในภาษากรีกท่ีแปลว่า "ปัญญา" จึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบั
นกับุญท่ีช่ือ SOFIA แต่อยา่งใด เซนตโ์ซเฟียนบัเป็นส่ิงก่อสร้างจากฝีมือมนุษยท่ี์มีความสวยงามอลงัการ ตั้งอยูใ่นกรุง
คอนสแตนติโนเปิล (CONSTANTINOPLE) หรือปัจจุบนัคือกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย สุเหร่าแห่งน้ีเป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกล าดบัท่ี 8 ในยคุกลาง สร้างในสมยัของจกัรพรรดิจสัติเนียน แห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
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 น าท่านชม จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่ง

การท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างข้ึนตรงกลางเป็นท่ีตั้ งแสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโต
มนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้เป็นท่ีจดังานพิธีแต่
ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหนา้
มสัยดิสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสา
โอเบลิกส์ 3 ตน้ คือเสาท่ีสร้างในอียิปต์
เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน า
กลับมาไวท่ี้อิสตันบูลเสาต้นท่ีสอง คือ 
เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตน
ตินท่ี 7  
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จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) ส่ิงมหัศจรรยข์องประเทศตุรเคีย สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1609-
1616  ช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) นบัว่าเป็นแหล่งท่องเทียวท่ีมีความ
มหศัจรรยท์างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และมีความน่าสนใจทางประวติัศาสตร์ ความอลงัการของตวัโบสถ ์ท่ีมีความ
ใหญ่โต ประดบัไปดว้ยหลงัคาสีน ้าเงิน มีความสวยงามแปลกตา 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
 

น าท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE)  (ดา้นนอก) ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่อง
แคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด ABDUL MECIT ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปี 
สร้างดว้ยหินอ่อน จุดเด่นของวงัแห่งน้ีคือมีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอร์นิเจอร์ 
พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจาก
องักฤษ , พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก , เสาหินอ่อนบนัไดตรงราวท าดว้ยไมว้อลนตั , เคร่ืองแกว้เจียระไน
จากโบฮีเมีย , หินอ่อนจากอียิปตแ์ละจะมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09.06 น. เป็นเวลาท่ี
ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติร์กถึงแก่อสญักรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484.  
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จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (THE BLACK 
SEA) กับทะเลมาร์มา (SEA OF MARMARA) มีความยาวประมาณ 32 กม. ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 
กิโลเมตร ซ่ึงถือว่าท่ีสุดของยุโรปและเอเชียมาพบกนัท่ีน่ีนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชมทิวทศัน์ท่ี
สวยงามทั้งสองขา้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาห์เช่หรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีตุรกีและมี
ป้อมปืนตั้งเรียงราย. 

 

 น าท่านเดินทางสู่  ตลาดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET) 
ตั้งอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา สร้างข้ึนตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ.
1660 เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอันดับ
สองในอิสตนับูล สินคา้ส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั 
ทั้งยงัมีถัว่ชนิดต่าง ๆ รังผึ้ง น ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้
เคร่ืองประดบั ฯลฯ  

 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า  

 ที่พกั  TRYP BY WYNDHAM HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม บูซาร์ - ตลาดผ้าไหมเมืองบูซ่าร์ - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย                                                 (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบูซ่าร์ (BURSA) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตุรกี มีความส าคญัแ ละใหญ่เป็น
อันดับท่ี 4 ของประเทศและเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยงัตลาดต่างๆ ในอดีตเคยเป็น
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ศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั้นไดย้า้ยเมืองหลวงไปตั้งท่ีเอดิร์
เน ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
น าท่านสู่ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา (BURSA SILK MARKET) โดยตลาดแห่งน้ีคา้ขายผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั 
และดว้ยสีสันของผา้ไหมท่ีสดใสน่ีเองท่ีท าใหต้ลาดแห่งน้ีกลายเป็นตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด จนคร้ังหน่ึงสมเด็จพระนาง
เจา้ ควีนอลิซาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
 

เดินทางสู่  ชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  เมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของตุรกีมีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชีย
เช่นเดียวกบัอิสตนับูล เมืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ของสงครามโลกคร้ังท่ี 1  เพราะท่ีชานคัคาเล่น้ีทหาร
สัมพนัธมิตรไดย้กพลข้ึนบกและท าการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรือ กลัป์ลิโปลีโดยในทุกๆปีจะมีการ
จดังานร าลึกใหก้บัผูเ้สียชีวิตในวนั ANZAC DAY ทุกวนัท่ี 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกคร้ังท่ี1 ตุรกีเป็นฝ่ายพา่ย
แพ ้แต่กลบัชนะในสงคราม กลัป์ลิโผลี จนท าให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA) 
กลายเป็นมหาวีรบุรุษส าคญัของชาติ ซ่ึงต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา กคื็อ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุรกี (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 
น าท่านแวะถ่ายรูป ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซ่ึงอยูใ่จกลางเมืองชานคัคาเล่ มา้ไม้
เมืองทรอยตามเร่ืองเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทพักรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กนันานนบัสิบปี กองทพักรีกจึง
คิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอยโดยการสร้างมา้ไม ้โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยูภ่ายในซอกต่างๆของมา้และเขน็ไป
ไวห้น้าเมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทัพกรีกได้ถอยทพัยอมแพไ้ปแล้วและมอบม้าไม้จ าลองเป็น
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ของขวญั จึงเข็นเขา้ไปไวใ้นเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลบัหมด ทหารท่ีซ่อนอยู่ในมา้ก็ออกมาเปิดประตูให้
กองทพักรีกเขา้มาท าการยดึ และเผากรุงทรอยจนยอ่ยยบั ซ่ึงมา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอยท่ีเห็นอยูใ่นเมือง ชานคัคาเล่ 
น้ีไดรั้บมาจาก  กองถ่ายท าละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใช้ถ่ายท าละคร เร่ืองทรอย เม่ือถ่ายท าเสร็จแลว้จึงยกให้เป็น
สมบติัของท่ีน่ีตั้งแต่ปี 2004   อิสระเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า  

 ที่พกั BAYUK TRUVA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี เพอร์กามัม – หมู่บ้านกรีกโบราณ - เมืองออตโตมัน - คูซาดาซี                                                  (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (PERGAMUM) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งเมืองโบราณของกรีกท่ีมี
ความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสร้างในราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ท่ีเป็ นแม่ทพัของอเล็ก
ซานเด อร์มหาราช จนกระทัง่ถึงราชวงศแ์อทตาลิด จึงไดย้กใหก้บัโรมนั (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
 

น าท่านชมหมู่บ้านกรีกโบราณ กาลเวลาท่ีล่วงเลยมานบัพนัปีในอดีตนั้นเมืองน้ีคือเมืองท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด
มาแลว้ในสมยักรีกโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นยงัคงเป็นรักษารูปแบบการสร้างบา้นแบบโบราณหลากหลายสีสันสดใน 
อิสระใหท่้านเดินชมเมืองและเกบ็ภาพประทบัใจและสมัผสัวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
 

เดินทางสู่  เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)  เมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรเคียท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
โบราณสถานท่ีส าคญัส่ิงมหศัจรรยย์คุโบราณ ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกีตดักบัชายฝ่ังทะเลอีเจ้ียนซ่ึง
เป็นท่าเรือท่ีส าคญั ระหว่างการเดินทางท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของทอ้งทะเลสีฟ้าค รมของทะเลอีเจ้ียน 
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
 

จากนั้นน าท่านสู่หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบา้นเรือนสมยัแบบเก่าของสมยัออตโตมนัท่ียงัคง
หลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั อิสระใหท่้านเกบ็ภาพประทบัใจ และเลือกชมซ้ือสินคา้พื้นเมือง 
 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า  
 ที่พกั RAMADA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ห้า เมืองเอฟฟิซุส - ชมห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี -  โรงงานเคร่ืองหนัง - ปราสาทปุย
ฝ้าย - เมืองปามุคคาเล่                                                                                                                 (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านชม  เมืองโบราณเอฟฟีซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่
ของชาว (IONIA) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูก
รุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั ชม ห้องอาบน า้แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงั
คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, ห้องสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนงัสือไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต. 

 

จากนั้นน าท่านชมบริเวณภายนอก  บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดย
แม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH เม่ือปี ค.ศ. 1774-
1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม
สืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนม์
ในบา้นหลงัน้ี ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระ
สันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสดจ็เยอืนท่ีน่ี 
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จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงานเคร่ืองหนัง ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมี
คุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้าน
เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) อยู่ใน
เมืองช่ือเดียวกนั จงัหวดัเดนิซลี ประเทศตุรกี เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 
เมตร เกิดจากน ้าพุร้อนท่ีน าแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ร่วมกบัฮีเอราโปลิสซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ใน พ.ศ. 2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) 
 

น าท่านชม  ปราสาทปุยฝ้าย (PAMUKKALE)  น ้ าตกหินปูน
สีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเป็นแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมากไหลลง
มาจากภูเขา “คาลดากึ ”ท่ีตั้ งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ 
และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น 
ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จน
ท าให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิสไดรั้บการยกย่องจาก
องค์การยู เนสโกให้ เ ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมความสวยงามของแอ่งน ้าหินปูนธรรมชาติตดักบัหนา้ผาท่ีกวา้งขวางมีลกัษณะสวยงาม
มหศัจรรยแ์ตกต่างออกไปมากมายคลา้ยหิมะ กอ้นเมฆหรือปุยฝ้ายน ้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส 
อิสระเกบ็ภาพประทบัใจจนถึงเวลาอนัสมควร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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ค า่  รับประทานอาหารค ่า  
 ที่พกั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองคัปปาโดเกยี                                                                      (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA) เป็นเมืองท่ีอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเล 1,016 เมตร นิยมใช้เป็นจุดพกัของการ
เดินทาง ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก (ค.ศ. 1077-1118) ซ่ึงเป็นาอาณาจกัรแห่งแรกของชาว
เติร์กในตุรเคีย หรือท่ียคุนั้นเรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ เมืองน้ีมีประวติัท่ีเก่าแก่มาก ชาทลัเฮอยกุท่ี
นับเป็นหน่ึงในอารายายธรรมแรกของโลก คอนยาในปัจจุบนัตดัถนนโคง้ขนานกบัก าแพงเมือง ความส าคญัทาง
ศาสนาของคอนยาคือ เป็นท่ีตั้งของสุสานเมฟลานา ผูริ้เร่ิมการท าสมาธิแบบเป็นวงกลม ในแต่ละปีจึงมีผูแ้สวงบุญมา
เยอืนท่ีน่ีกนัเป็นจ านวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)   
 
ระหว่างทางพาท่านแวะถ่ายรูป คาราวานซาราย (CARAVANSARAI) ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็น
สถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตาเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 
 

 
 

เดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกยี (CAPPADOCIA)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คตัปาตุกา (KATPATUKA) เมืองมหศัจรรยท่ี์
ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1985 ตั้งอยู่บนพื้นท่ีๆ เคยเป็นภูเขาไฟมา
ก่อน ช่ือ เออร์ซีเยส (ERCIYES) เมืองน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นท่ีทบัถมกนัเป็น
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ระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบนัเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามแปลกตาจน
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวและอีกไฮไลทข์องเมืองน้ีคือเป็นจุดข้ึนบอลลูนท่ีมีวิวสวยงาม 
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า  
 ที่พกั DEDELI CAVE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
**หมายเหตุ : กรณีห้องพกัของโรงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 

 

วนัที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึน้บอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* - นครใต้ดินซาดัค - เมืองอุชิ
ซาร์ - หมู่บ้านอวานอส                                                                                                                (B/L/D) 

เช้ามืด คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
⭕⭕  OPTION TOUR ⭕⭕  ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)  ☂  ขึ้นบอลลูน 

สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระอาทิตยย์ามเช้า ชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรม
โบราณ เมืองแห่งมนตเ์สน่ห์ สัมผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพท่ีสวยงามรอบตวั ☂ (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อ
สอบถามจอง OPTION และช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ ประมาณ 250-260 USD/ท่าน  *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศที่เหมาะสม* โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) **ราคาการขึน้บอลลูน
อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามกบัหัวหน้าทัวร์ก่อนการช าระเงินอกีคร้ัง** 
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  B  A  L  L  O  O  N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านชม นครใต้ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เม่ือ 2-3 พนัปีก่อนคริสตกาล ชาวคปัปาโด
เชียไดมี้การสร้างเมืองใตดิ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภยัจากการบุกรุกของชาวโรมนั ขดุเจาะไปเร่ือยๆ จนใตพ้ื้นดินคปัปา
โดเชียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถค์ริสจกัร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม ้บ่อน ้ า 
ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยงัมีอีกหลายส่วนท่ียงัไม่ไดข้ดุคน้ ให้
ท่านไดช้มความมหศัจรรยเ์มืองใตดิ้นและเกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
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พาท่านแวะถ่ายรูป  หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึง
หุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

 
น าท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกร้านจะมี
ผลิตภณัฑจ์ากงานป้ันวางอยูห่นา้ร้าน แต่ในบา้นมีโชวเ์คร่ืองป้ันหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีแม่น ้ าไหล
ผ่าน แต่เป็นแม่น ้ าท่ีมีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแม่น ้ ามาลองป้ันใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเคร่ืองใช ้ท่ีใชภ้ายใน
บ้าน เช่น ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เ ร่ิมป้ันพวกโอ่ง แจกัน และเคร่ืองประดับบ้าน ชมการสาธิตการท า
เคร่ืองป้ันดนิเผาของแบบดั้งเดมิของชาวคปัปาโดเกยี 
 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า  
 ที่พกั DEDELI CAVE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
**หมายเหตุ : กรณีห้องพกัของโรงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 
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วนัที่แปด หุบเขาเดฟเรนท์ - PANORAMIC VIEW - หุบเขานกพริาบ - หุบเขาพาซาแบค - โรงงานผลติพรม - **
สกรีีสอร์ท - ยอดเขา ERCIYES                                                                                                  (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านสู่ หุบเขาเดฟเรนท์ (DEVRENT VALLEY) หุบเขาแห่งจินตนาการ ต่ืนตากบัอศัจรรยข์องภูมิประเทศท่ีแปลก
ตาท่ีดูคลา้ยพื้นผิวดวงจนัทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ในจกัรวาลมากกว่าพื้นผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา 
อิสระใหท่้านเกบ็ภาพ PANORAMIC VIEW   
 

น าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหนา้ผาท่ีชาวเมืองโบราณไดข้ดุ
เจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเขา้ไปท ารังอาศยัอยู ่ ชาวบา้นเล้ียงนกพิราบไวเ้พื่อน ามูลมาท าเป็นปุ๋ยบ ารุงตน้ไม ้จากจุด
ชมวิวสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ (UCHISAR CASTLE) และยงัมีตน้ไมจ้ าลองท่ีเต็มไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวน
อยูโ่ดดเด่น อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั. 
 

แวะถ่ายรูป หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคลา้ยมีหมวกวางอยู่บนสุด 
อดีตเม่ือ 1,500 ปีท่ีแลว้สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพ านักของบาทหลวงไซมอนท่ีเดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาท่ี
ปฏิบติัธรรมและไดม้าเจอสถานท่ีแห่งน้ี (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็นท่ีนิยมส าหรับพระอีกหลายองคใ์น
เวลาต่อมา จนไดรั้บอีกสมญาวา่ THE VALLEY OF THE MONKS. 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
 

น าท่านเดินทางสู่  ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES)  ตั้งอยูท่ี่เมือง KAYSERI โดยภูเขาแห่งน้ีอยูท่่ามกลางหุบเขาลูก
เล็กใหญ่ท่ีเรียงรายสลบัซบัซ้อนกนัไปมา เกิดเป็นวิวท่ีสวยงามและอลงัการเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากภูเขาลูกน้ีมีความ
สูงถึง 2770 เมตร ซ่ึงสามารถเดินทางข้ึนไปชมความงดงามบนยอดเขาแห่งน้ีได ้และท่ีส าคญัยงัสามารถท ากิจกรรมได้
อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การนัง่กระเชา้ชมบรรยากาศโดยรอบ หรือการปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาท่ีระดบัความสูงถึง 
3917 เมตร ยอดเขา ERCIYES ซ่ึงเป็นแหล่งสกีรีสอร์ท ผูท่ี้ชอบเล่นสกีต่างนิยมมาเล่นสกีกนัในฤดูหนาวท่ียอดเขา
แห่งน้ี ใหท่้านอิสระเล่นสกีตามอธัยาศยั (**ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสก)ี หรือจะเลือกถ่ายภาพกบัหิมะท่ีปกคลุมยอดเขา
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สุดลูกหูลูกตาซ่ึงเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามของประเทศตุรกี หมายเหตุ ท้ังน้ีการเดินทางสู่สกีรีสอร์ทขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า และกจิกรรมต่างๆ) 
**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย ** 
 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบินไกเซรี 

20.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตันบูล  โดยเท่ียวบินท่ี TK2015  
22.25 น. ถึงสนามบินอสิตันบูล  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพ่ือเดินทางสู่ ประเทศไทย 

 

วนัที่เก้า อสิตันบลู - กรุงเทพฯ 
01.50 น. เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK68  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. 
 

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

ร้านช้อปป้ิง  :  ระหว่างทางแวะร้านช้อปป้ิง โรงงานพรม , โรงงานจิวเวอร์ร่ี , เคร่ืองป้ันดนิเผา , โรงงานเคร่ืองหนัง , ร้านขนม 

 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ เที่ยวบิน โรงแรม ร้านอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตาม
โปรแกรมที่ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่น้ันๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืน
แทนและจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 2565 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

ศุกร์ - เสาร์ 02 - 10 ธันวาคม 2565 41,999 +9,900 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ (ราคาตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด)้   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับท่ีนัง่ECONOMY CLASS สายการบิน TURKISH AIRLINES) 
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัหอ้งพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูติ่ดกนัหรืออยูค่นละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในหอ้ง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษ เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารทะเล เป็นต้น และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลบั 

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น* กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

ท่านละ 3,000 บาท หรือ 90 USD  / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน  

*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดนิทาง* 
ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 3 USD หรือ 100 บาท / ท่าน / วนั 
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 ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 3,000 บาท หรือ 90 USD /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบิน ณ วัน

เดนิทาง ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 3 USD หรือ 100 บาท / ท่าน / วนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (กรณมีีการเรียกตรวจ หรือประกาศจากรัฐบาล) 
  ค่าประกนัสุขภาพการเดนิทาง กรณป่ีวยต้องเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลในต่างประเทศ 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั หาก
ท่านไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯ
ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทั

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 
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หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย
ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

หมายเหตุ : เง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยึด
ตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศท่ีเดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตาม
ข้อก าหนด หากเกดิความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ.ี 


