
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

น ำชม “เมืองโบรำณเอเฟซุส” เมืองโบรำณยุคกรีกโรมัน 
สัมผสัควำมงำมของ “ปำมุคคำเล่” มรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรม 

สัมผสัควำมงดงำมของ “พพิิธภณัฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่” 
ชม “พระรำชวงัทอปคำปี” ซ่ึงได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก้ 

น ำท่ำน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัต้นๆของโลก 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 
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วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
23.00 น .   ส ม ำชิ กทุ ก ท่ ำนพ ร้อมกั น  ณ  ท่ ำอ ำก ำศย ำน สุ ว รรณ ภู มิ  ผู้ โด ยส ำรขำออกระห ว่ ำงป ระ เท ศ 

 เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2       โดฮำ – อซิเมียร์ – เมืองโบรำณเอเฟซุส – ปำมุคคำเล่       
02.10 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงโดฮำ ประเทศกำตำร์ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 837 
05.30 น. เดินทำงถึงประเทศกำตำร์ ให้ท่ำนแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง (ในเวลำเปลี่ยนเคร่ืองประมำณ 2 ช่ัวโมง) 
07.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 347 
11.40 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนอิดนัน เมรเดเรส ประเทศตุรกี หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “เซลจุก” ( SELCUK)  เมืองโบรำณขนำดเล็กไม่ไกลจำกเมืองโบรำณในเอเฟซุส 
จำกนั้น น ำท่ำนชม “โรงงำนเคร่ืองหนัง” ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี จำกนั้น น ำท่ำนชม “เมือง
โบรำณเอเฟซุส” (EPHESUS) หรือเอเฟส เมืองโบรำณยคุกรีกโรมนั เป็นเมืองเก่ำยคุจกัรวรรดิโรมนัที่ถือว่ำ
เจริญรุ่งเรืองดว้ยศิลปะวทิยำกำร มีระบบวำง
ท่อน ้ ำ หอสมุด และอ่ืนๆรวมทั้งโรงละคร
ใหญ่ทรงโคง้แบบพมิพนิ์ยมของกรีกโบรำณ 
มีลำนกวำ้งตรงกลำง แบ่งที่นั่งคนดูเป็น 3 
ชั้นตำมระดับควำมส ำคัญไล่ไปจนถึงคน
ธรรมดำสำมัญ ใช้เป็นที่ เป็นที่ประชุม จัด
แสดงละครและกำรต่อสู้สิงสำรำสัตว์ของ
เหล่ำทำส  ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่ “เมืองปำมุคคำเล่” (PAMUKKALE)  ค ำวำ่ “ปำมุคคำเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” 
PAMUK หมำยถึง ปุยฝ้ำย และ KALE หมำยถึง ปรำสำท เป็นน ้ ำตกหินปูนสีขำวที่เกิดขึ้นจำกธำรน ้ ำใตดิ้นที่
มีอุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมำณที่สูงมำก ไหลรินลงมำจำก
ภูเขำ “คำลดำกึ” ที่ตั้งอยูห่่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมำเหนือผิวดิน และท ำ ปฏิกิริยำจบัตวัแข็ง
เกำะกนัเป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตำมภูมิประเทศเกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติอนัสวยงำม
แปลกตำและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยำกจะหำที่ใดเหมือน จนท ำใหป้ำมุคคำเล่ ไดรั้บกำรยกยอ่งจำกองคก์ำร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมในปีค.ศ. 1988  

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



 

 

 

พกัที่ :      TRIPOLIS  HOTEL                                                                      หรือระดบัใกล้เคยีง 
 

 

         

วนัที่3       ปำมุคคำเล่ – เฮียรำโพลสิ – ปรำสำทปุยฝ้ำย – คอนย่ำ – พพิธิภณัฑ์เมฟลำนำ  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนชม “นครโบรำณเฮียรำโพลิส” หรือนครศกัด์ิสิทธ์ิ ( HIERAPOLIS) สันนิษฐำนกนัวำ่มีอำยปุระมำณ 
2,200 ปี เพรำะถูกสร้ำงขึ้นก่อนคริสตกำล ในยคุของกษตัริยย์เูมเนสที่ 2 แห่งอำณำจกัรเพอร์กำมอน โดย
สร้ำงให้อยูใ่กลก้บัแอ่งน ้ ำแร่ร้อนปำมุคคำเล่ แต่หำกถอดควำมค ำว่ำเฮียรำโพลิส หมำยถึง เมืองแห่งควำม
ศกัด์ิสิทธ ์เช่นเดียวกบัเมืองทุกเมืองที่มียคุรุ่งโรจน์และยคุเส่ือมถอยเฮียรำโพลิสเองก็เป็นแบบนั้น หลงัจำก
เมืองน้ีถูกยกให้พวกโรมนั ก็เกิดแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองยอ่ยยบั ประมำณปลำยศตวรรษที่ 2 เฮียรำ
โพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ จนก้ำวสู่ศตวรรษที่ 3 ด้วยควำมรุ่งโรจน์สุดๆแต่เวลำเคล่ือนไปถึง
ศตวรรษที่ 7 ก็ถึงยคุเส่ือม เม่ือถูกขำ้ศึกต่ำงถ่ินรุกรำน นอกจำกน้ียงัไดรั้บควำมเสียหำยจำกแผน่ดินไหว นชม 
“ปรำส ำทปุ ย ฝ้ ำย ” (COTTON CASTLE) 
เมืองแห่งน ้ ำพเุกลือแร่ร้อน น ำท่ำนชมหนำ้ผำ
ที่ขำวกว้ำงใหญ่ด้ำนข้ำงของอ่ำงน ้ ำ  เป็น
รูปร่ำงคล้ำยหอยแครงและน ้ ำตกแช่แข็ง ถ้ำ
มองดูจะดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆหรือปุย
ฝ้ำย น ้ ำแร่ที่ไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็น
หินปูน  ห้อยย ้อยเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ  อย่ำง
มหัศจรรย ์น ้ ำแร่น้ี มีอุณหภูมิประมำณ 33-35 
องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือน ำมำด่ืม เพรำะเช่ือวำ่มีคุณสมบติัในกำรรักษำโรคหัวใจ โรค
ไขขอ้อกัเสบ ควำมดันโลหิตสูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมันเช่ือว่ำน ้ ำพุร้อน
สำมำรถรักษำโรคได ้ 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำคณะท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองคอนย่ำ” 

(KONYA)  เป็นเมืองที่นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของ
กำรเดินทำงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
อำณำจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอำณำจกัรแห่ง
แรกของชำวเติร์กในตุรกีหรือที่ยุคนั้ นเรียก 
อนำโตเลีย เป็นอู่ข้ำวอู่น ้ ำของประเทศ น ำ
ท่ำนชม “พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ” (MEVLANA 
MUSEUM) อำคำรหลังใหญ่ที่ มีโดมสีเขียว



 

 

 

ทรงแปลกตำหลงัน้ีแมจ้ะเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั แต่ในอดีตแลว้ที่น่ีคือสถำนที่ส ำหรับประกอบพิธีกรรม
ทำงศำสนำอิสลำมที่สร้ำงโดย “เมฟลำนำ เจลำลุดดีน รูมี” ( MEVLANA CELALEDDIN RUMI) และ
บรรดำนักบวชในศำสนำจะใช้เป็นที่สวดมนตท์  ำสมำธิดว้ยวิธีกำรอดอำหำรเพื่อทรมำนตวัเองแลว้ไปเดิน
หมุนวน เป็นวงกลมพร้อมกับกำรท ำจิตให้สงบด้วยกำรฟังเสียงข ลุ่ยเรียกวิ ธี น้ี ว่ ำ  “WHIRLING 
DERVISHES” ดำ้นหนำ้พพิิธภณัฑจ์ะมีสวนสวยริมทำงเดินที่ปูดว้ยแผน่หิน ส่วนพิพธิภณัฑน์ั้นก็ยงัตกแต่ง
อยำ่งสวยงำม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบของมุสลิมดำ้นหน่ึงของพพิิธภณัฑแ์ห่งน้ีจะเป็นสุสำนของ เมฟลำนำ เจ
ลำลุดดีน รูมี ผูส้ร้ำง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษยผ์ูติ้ดตำมรับใชใ้กลชิ้ดท่ำนดว้ย อีกทั้งในวนัที่ 
17 ธนัวำคมของทุกปีจะมีกำรเฉลิมฉลองวนัครบรอบกำรจำกไปของเมฟลำนำเม่ือปี ค.ศ. 1271 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่ :       OZKAYMAK HOTEL                                                                 หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4       คอนย่ำ – คปัปำโดเกยี – พพิิธภณัฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ – นครใต้ดนิ – อุชิซำร์     
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคัปปำโดเกีย” (CAPPADOCIA) เมืองที่ มีลักษณะภูมิประเทศสวยงำมมำก ซ่ึง
องค์กำรยูเนสโก้ได้ประกำศให้เป็นเมืองมรดกโลก น ำท่ำนชม “เมืองคัปปำโดเกีย” (CAPPADOCIA) 
ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ำอัศจรรยแ์ปร
สภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหิน 
และเสำรูปทรงต่ำง ๆ ที่งดงำม คปัปำโดเกีย  
เป็นช่ือเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต(์ชนเผำ่รุ่นแรกๆ ที่
อำศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่ำ ดินแดน
ม้ำพันธุ์ดีตั้ งอยู่ทำงตอนกลำงของตุรกีเป็น
พื้นที่เกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเออซิเยส 
และ ภูเขำไฟฮำซำน เม่ือประมำณ 3 ลำ้นปีที่
แล้ว เถ้ำลำวำที่พ่นออกมำและเถำ้ถ่ำนจ ำนวนมหำศำลกระจำยทัว่บริเวณจนทบัถมเป็ น แผ่นดินชั้นใหม่
ขึ้นมำ จำกนั้นกระแส น ้ ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซำะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขำไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับ
ลำ้นปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม 
โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยจนผูค้นในพื้นที่เรียกขำนกนัว่ำ ปล่องไฟนำงฟ้ำ 
ในปีค.ศ. 1985 ยเูนสโกไดป้ระกำศใหพ้ื้นที่มหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่ง
แรกของตุรกี 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

 

บ่ำย น ำท่ำนชม “พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่” (GOREME OPEN AIR MUSEUM) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของศำสนำ
คริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสตท์ี่ตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ ำเป็นจ ำนวนมำก
เพื่อสร้ำงโบสถ์และยงัเป็นกำรป้องกันกำรรุกรำนของชนเผ่ำลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศำสนำคริสต์  ชม 
“นครใต้ดิน” (UNDERGROUND CITY) เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลำยแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึง
กัน เป็นสถำนที่ที่ผูน้ับถือศำสนำคริสต์ใช้
หลบภยัชำวโรมนัที่ตอ้งกำรท ำลำยร้ำงพวก
นับถือศำสนำคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนำด
ใหญ่ แต่ละชั้นมีควำมกวำ้งและสูงขนำดเท่ำ
เรำยืนได้ ท  ำเป็นห้อง ๆ มีทั้ งห้องครัวห้อง
หมักไวน์  มีโบสถ์  ห้ องโถงส ำห รับใช้
ประชุม มีบ่อน ้ ำและระบบระบำยอำกำศที่ดี 
แต่อำกำศค่อนขำ้งบำงเบำเพรำะอยูลึ่กและ
ทำงเดินบำงช่วงค่อนขำ้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้จำกนั้น น ำท่ำนสู่ “อุชิซำร์” (UCHISAR) หน่ึงในควำม
มหัศจรรยข์องคปัปำโดเกีย หุบเขำอุซิซำร์ หุบเขำคลำ้ยจอมปลวกขนำดใหญ่ ใช้เป็นที่อยูอ่ำศยั ซ่ึงหุบเขำ
ดงักล่ำวมีรูพรุน มีรอยเจำะ รอยขุด อนัเกิดจำกฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขำ เพื่อเอำไวเ้ป็นที่อำศยั อุซิซำร์ 
คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิซำร์ มีไวท้  ำหน้ำที่เป็นป้อมปรำกำรที่เกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติเอำไวส้อดส่องข้ำศึกยำมมีภัยอีกด้วย จำกนั้ นน ำท่ำนแวะ “ชมโรงงำนทอพรม” (CARPET 
FACTORY)  “โรงงำนเซรำมิค” (POTTERY) และ “ร้ำนจิวเวอร์ร่ี”(JEWELRY) สินคำ้คุณภำพดี และขึ้น
ช่ือของประเทศตุรกี ใหเ้วลำท่ำนเลือกซ้ือตำมอธัยำศยัอิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ และของที่ระลึก ไดเ้วลำ
อนัสมควร 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่ :      AVRASYA HOTEL                                                              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่5        คปัปำโดเกยี – องักำรำ – บูร์ซ่ำ – สุสำนสีเขียว 
05.00 น. ส ำหรับท่ำนที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพ่ือชมควำมงำมของพระอำทิตย์ขึ้น ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือ OPTIONAL 

HOT AIR BALLOON TOUR ได้ รำคำประมำณ 230 USD ต่อท่ำน  (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) ส ำหรับ
ประกันภัยที่ท ำจำกเมืองไทย ไม่ครอบคลุมกำรขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันกำรเลือกซ้ือ 
OPTIONAL TOUR ขึน้กับดุลยพินิจของท่ำน) 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงอังกำรำ” (ANKARA) (ระยะทำง 279 กม.)   เมืองหลวงของประเทศตุรกี เป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจำกอิสตนับูล ตั้งอยูก่ึ่งกลำงของประเทศและพฒันำเติบโตขึ้นมำ โดยไดรั้บอิทธิพล
จำกทั้งฝ่ังยโุรปและตะวนัออกกลำง จึงท ำให้เป็นอีกเมืองที่มีควำมผสมผสำนที่เเสนจะลงตวัเป็นอยำ่งยิ่ง 
รวมทั้ งว ัฒนธรรมที่ ควรค่ำแก่กำรมำสัมผัส  น ำทุกท่ำน เดินทำงสู่  “สุสำนอตำเติร์ก” (ATATURK 
MAUSOLEUM) (ระยะทำง 279 กม.)เป็นอนุสรณ์สถำนและสุสำนของ MUSTAFA KEMAL ATATURK 
ซ่ึงเป็นผู ้น ำในสงครำมกู้ อิสรภำพของตุรกีหลังสงครำมโลกคร้ังที่  1 ผู ้ก่อตั้ งสำธำรณรัฐตุรกี และ
ประธำนำธิบดีคนแรกเป็นสุสำนของ ISMET INONU ประธำนำธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีดว้ย อนุสรณ์สถำน
ออกแบบโดยสถำปนิกชำวตุรกี สร้ำงขึ้นระหวำ่งปี ค.ศ. 1944 - 1953 ในธนบตัรตุรกีที่พมิพร์ะหวำ่งปี 1966 - 
1987 และ 1999 - 2009 จะเป็นรูปของ ANITKABIR ดว้ย  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบูร์ซำ” (BURSA) (ระยะทำง 384 กม.)  เป็นเมืองที่ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกของตุรกี

ซ่ึงห่ำงจำกอิสตนับูลประมำณ 235 มีพื้นที่ประมำณ 11,000 ตำรำงกิโลเมตร มีประชำกำรอำศยัอยูป่ระมำณ 
1.5 ลำ้นคน มีควำมส ำคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศและเมืองน้ี ยงัมีช่ือเสียงทำงดำ้นเสน้ไหมเพื่อ
ส่งออกไปยงัตลำดต่ำงๆ ประมำณ 70% เพื่อน ำไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลำงกำรปกครองของ
อำณำจกัรออตโตมำน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1326-1362 และ จำกนั้นไดย้ำ้ยเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิร์เน ที่อยูท่ำงดำ้น
เหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล  น ำท่ำนชมควำมงำมของ “มัสยิดเก่ำแก่ของเมืองบูร์ซำ” (GRAND 
MOSQUE) ภำยในจะพบกบัผลงำนอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงำนกระเบื้องประดบัที่มีสีสนัลวดรำย
ที่ละเอียด และซับซ้อนอย่ำงพิสดำรทั้งลำย
รูปวงกลม รูปดำว ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ศำสนำอิสลำม และรูปเรขำคณิต ชม “สุสำน
สี เขี ย ว ”   (GREEN TOMB)  ห รือ  YESIL 
MOSQUE สถำนที่ศกัด์ิสิทธ์ิทำงศำสนำ ที่มี
ควำมสวยงำมอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซำ 
ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดย
สถำป นิก ช่ือ  HACILVAZ PASA โดยใช้
รูปแบบสถำปัตยกรรมแบบเบอร์ซำ อำคำรสุเหร่ำมีควำมโดดเด่นดว้ยกำรใชก้ระเบื้องหินอ่อนสีฟ้ำเขียวใน



 

 

 

กำรตกแต่งผนังและเพดำนดำ้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบื้องโมเสคสีฟ้ำเขียวเช่นเดียวกนั นอกจำกน้ี ภำยใน
สุเหร่ำแห่งน้ี ยงัมีที่บรรจุศพของสุลต่ำนเมห์เมดที่  1 และครอบครัว สถำนที่แห่งน้ี  จึงถือได้ว่ำเป็น
สถำปัตยกรรมที่ทรงคุณค่ำของประเทศตุรกี  

ค ำ่                บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่ :      THIARA THERMAL HOTEL                                            หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6       บูร์ซำ – ชำนัคคำเล่ – ม้ำไม้เมืองทรอย 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองชำนัคคำเล่” (CANAKKALE) (ระยะทำง 265 กม.) ตั้งอยูริ่มทะเลมำร์มำร่ำและ
ติดกบัทะเลอีเจียน ซ่ึงมีช่ือเสียงในดำ้นกำรท่องเที่ยว เพรำะวำ่มีซำกโบรำณสถำนที่ถูกสร้ำงขึ้นในสมยัโรมนั
หลำยแห่ง 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองทรอย” (TROY) ปัจจุบนักรุงทรอยไดต้ั้งอยูใ่นเมืองชำนัคคำเล่ ซ่ึงไดมี้

กำรขุดคน้ซำกกรุงทรอยโดยนักโบรำณคดีชำวเยอรมนัชื่อเฮนริค ชไลแมนน์ ในปี 1870 ปัจจุบนัเหลือ
เพ ียงซำกที ่ทบัถมซ้อนกนัถึง 9 ชั้น และ
อน ุส รณ ์อ นั ยิ ง่ ใหญ ่อ ย ำ่ งม ำ้ ไม เ้ม ือ ง
ทรอย น ำชม  ม้ำไม้จ ำลองเมืองทรอย  ซ่ึง
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชำญฉลำดดำ้น
กลศึกของนักรบโบรำณซ่ึงเป็นสำเหตุที่ท  ำ
ให ้ก รุงทรอยแตกสงครำมม้ำไม้  เป็ น
สงครำมที่ส ำคญัต ำนำนของกรีกและเป็น
สงครำมระหว่ำงกองทพัของชำวกรีกและ
กรุงทรอยหลงัจำกสู้รบกนัเป็นเวลำสิบปี กองทพักรีกก็ไดค้ิดแผนกำรที่จะตีกรุงทรอย โดยกำรสร้ำงมำ้
ไมจ้  ำลองขนำดยกัษท์ี่เรียกว่ำมำ้ไมเ้มืองทรอย โดยทหำรกรีกไดเ้ขำ้ไปซ่อนตวัอยูใ่นมำ้โทรจนัแลว้ก็ท  ำ
กำรเข็นไปไวห้น้ำกรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสัญลกัษณ์ว่ำชำวกรีกยอมแพส้งครำมและไดถ้อย
ทพัออกห่ำงจำกเมืองทรอย ชำวทรอยเมื่อเห็นมำ้โทรจนัก็ต่ำงยนิดีว่ำกองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท  ำ
กำรเข็นมำ้โทรจนัเขำ้มำในเมืองแลว้ท ำกำรเฉลิมฉลองเป็นกำรใหญ่เมื่อชำวทรอยนอนหลบักนัหมด 
ทหำรกรีกที่ซ่อนตวัอยูก่ ็ออกมำจำกมำ้โทรจนัแลว้ท ำกำรเปิดประตูเมืองให้กองทพักรีกเขำ้มำในเมือง
แลว้ก็สำมำรถยดึเมืองทรอยได ้ ก่อนที่จะท ำกำรเผำเมืองทรอยทิ้ง  

ค ำ่                บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

พกัที่ :       IRIS HOTEL                                                                         หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง        
วนัที่7       ชำนัคคำเร่ – อสิตันบูล – สุเหร่ำสีน ำ้เงนิ – พระรำชวงัทอปคำปี – สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

 

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองอิสตันบูล” (ISTANBUL) (ระยะทำง 423 กม.)   เป็นเมืองที่มีประวตัิศำสตร์ยำวนำน

หลำยศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกำล อิสตนับูล ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท ำให้อิสตนับูลเป็นเมือง
ส ำคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย สถำปัตยกรรมอันงดงำม
ผสมผสำนทั้ง 2 ทวปี ท ำใหอิ้สตนับูลมีเอกลกัษณ์เฉพำะที่พเิศษ  

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม “สุเหร่ำสีน ้ำเงิน” (Blue Mosque) หรือช่ือเดิม คือ สุเหร่ำสุลต่ำนห์อำร์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed 

Mosque) **ก ำร เข้ำชม สุ เห ร่ ำทุ ก แ ห่ ง
จะตอ้งถอดรองเทำ้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตำ
ด ำ เป็นกำรเคำรพสถำนที่ ถ่ำยรูปได้ ห้ำม
ส่งเสียงดงั และกรุณำท ำกิริยำให้ส ำรวม**  
สุเหร่ำน้ีสร้ำงในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี
ก่อนสุลต่ำนอำห์เหม็ดส้ินพระชนม์ด้วย
อำยเุพียง 27 พรรษำ) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 
หอ เป็นหอคอยสูงให้ผูน้ ำศำสนำขึ้ นไป
ตะโกนร้องเรียกจำกยอด เพื่อให้ผูค้นเขำ้มำสวดมนตต์ำมเวลำในสุเหร่ำ  ช่ือสุเหร่ำสีน ้ ำเงินภำยในประดับ
ดว้ยกระเบื้องสีฟ้ำจำกอิซนิค ลวดลำยเป็นดอกไมต่้ำงๆ เช่น กุหลำบ ทิวลิป คำร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอยำ่ง
วจิิตรตระกำรตำ ภำยในมีที่ใหสุ้ลต่ำนและนำงในฮำเร็มท ำละหมำดและสวดมนตโ์ดยเฉพำะ มีหนำ้ต่ำง 260 
บำน สนำมดำ้นหน้ำและดำ้นนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษตัริยแ์ละพระรำชวงศแ์ละจะมีส่ิงก่อสร้ำงที่อ  ำนวย
ควำมสะดวกให้กบัประชำชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยำบำล โรงอำบน ้ ำ ที่พกักองคำรำวำน โรงครัว
สำธำรณะคุลีเรีย (KULLIYE)  น ำท่ำนเขำ้ชม “พระรำชวังทอปคำปี” (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขต
เมืองเก่ำซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศำสตร์ที่ไดรั้บ กำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 
พระรำชวงัทอปคำปี สร้ำงขึ้นโดยสุลต่ำนเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวำ้งใหญ่ถึง 4 ลำนกวำ้ง และ
มีอำคำรขนำดเล็กอีกจ ำนวนมำก ณ จุดที่สร้ำงพระรำชวงัแห่งน้ีสำมำรถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส 
โกลเดนฮอร์นและทะเลมำร์มำร่ำไดอ้ยำ่งชดัเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอำณำจกัรออตโตมนั พระรำชวงั
แห่งน้ีมีรำชวงศแ์ละขำ้รำชบริพำรอำศยัอยูร่วมกนัมำกถึงส่ีพนักว่ำคน น ำท่ำนเขำ้ชม “สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย” 
(SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮำเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุกลำง ก่อนจะไดรั้บคดัเลือก
เข้ำรอบสุดท้ำยให้เป็น 1 ใน 21 ส่ิงมหัศจรรยย์ุคใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 2007 เป็นตน้แบบสถำปัตยกรรม
โบสถ์ของคริสตศ์ำสนิกชนตะวนัตกยคุไบเซนไทน์ (BYZANTINE) ทั้งนิกำยออร์โธดอกซ์ และคำทอลิก
กรีก ในอดีตเป็นโบสถท์ำงศำสนำคริสต ์ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมสวดมนตข์องชำวมุสลิม 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
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วนัที่8       อสิตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – อุโมงค์เกบ็น ้ำเยเรบำทัน 
แกรนด์บำซำร์ – SPICE MARKET      

เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
น ำคณะท่ ำน  “ล่องเรือชมช่องแคบบอส
ฟอรัส” (Bosphorus Cruise) ถือเป็นหน่ึงใน
ช่องแคบเล่ืองช่ืออันดับต้นๆของโลก เป็น
พรมแดนธรรมชำติที่แบ่งอิสตนับูลออกจำก
ยโุรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมต่อ
กับ ท ะ เลด ำ  (THE BLACK SEA) เข้ ำกับ
ท ะ เล ม ำ ร์ ม ำ ร่ ำ  (SEA OF MARMARA) 
ควำมยำวทั้งส้ินประมำณ 32 ก.ม. ควำมกวำ้ง
ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวำ่สุดขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมำพบกนัที่น่ี ระหวำ่ง
กำรล่องเรือ ผ่ำนชม “พระรำชวังโดลมำ
บำเชห์” (DOLMABAHCE PALACE) สร้ำง
โดยสุลต่ำนอับดุล เมซิด (ABDUL MECIT) 
ในปี 2399 ใช้เวลำสร้ำงถึง 30 ปี สร้ำงด้วย
หินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสำนกบั
ตะวนัตก ตวัอำคำรยำวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่ม
ชำยฝ่ังทะเลมำร์มำรำในช่องแคบบอสฟอรัส
บนฝ่ังทวีปยุโรป ไดเ้วลำอันสมควร จำกนั้นชม “อุโมงค์เก็บน ้ำเยเรบำทัน” (YEREBATAN SARAY) ซ่ึง
ตั้งอยูเ่ยื้องกบัวิหำรเซนตโ์ซเฟียเพือ่เป็นที่เก็บน ้ ำส ำหรับใชใ้นพระรำชวงัส ำรองไวใ้ชเ้ม่ืออิสตนับูลถูกขำ้ศึก
ปิดลอ้มเมือง 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ ำน สู่  “แกรน ด์บ ำซ ำ ร์” (GRAND 

BAZAAR) ตลำดช้อปป้ิงที่ใหญ่และโด่ง
ดงัที่สุดในตุรกีเป็นตลำดสไตล์เตอร์กิชแท ้
ๆ ภำยในตลำดตกแต่งไวอ้ยำ่งสวยงำมและ
เป็นตลำดเก่ำแก่เปิดมำนำนกว่ำ 1,500 ปี 
ซ่ึงสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มีเน้ือที่ทั้งหมด
เกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้ำนค้ำขำยของต่ำง ๆ 
มำกถึง 5,000 ร้ำนคำ้ ที่ตลำด แกรนด์บำ



 

 

 

ซ่ำร์มีสินคำ้ให้เลือกมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นของกินเล่นขนมของตุรกีที่หำซ้ือจำกที่ไหนไม่ได้ ของที่ระลึกที่
แนะน ำก็จะเป็น ลูกปัดตำปีศำจ เคร่ืองรำง  ชำ ผลไมอ้บแห้ง  ถัว่หลำกชนิดเช่น ถัว่แมคคำดำเมีย พิตำชิโอ 
หรือจะเป็นขนมหวำน เตอร์กิสดีไลต ์ เคร่ืองเทศ  เซรำมิก จำน ชำม แจกนั เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ 
พวงกุญแจหรือกระเบื้องเพนทติ์ดผนัง  และของที่ระลึกอ่ืน ๆ  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดเคร่ืองเทศ หรือ สไปช์
มำร์เก็ต (SPICE MARKET) ตั้งอยูใ่กลก้บัสะพำนกำลำตำ ตลำดตั้งอยูใ่นร่มและเป็นตลำดใหญ่อนัดบัสอง
ในอิสตนับูลรองจำกแกรนด์บำร์ซำร์ ตลำดเคร่ืองเทศแห่งกรุงอิสตนับูลน้ีสร้ำงตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดย
เป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ำรคำ้ เยนี คำมี รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำร้ำนส่วนหน่ึงจะน ำมำบ ำรุงมสัยดิและกิจกรรมกำร
กุศลอ่ืนๆ มกัเรียกขำนกนัจนติดปำกว่ำตลำดอียปิต ์เพรำะที่น่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสินคำ้ที่น ำเขำ้จำกกรุงไคโร 
โดยสินคำ้จะมีเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจำกเคร่ืองเทศ ถัว่ชนิดต่ำงๆ รังผึ้ง และน ้ ำมนัมะกอก ยงัหำซ้ือลูกฟิก 
ขนมเตอร์กิชดีไลท ์(LOKUM) ผลไมท้ั้งสดและแหง้ ของที่ระลึก เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกำย ชำชนิดต่ำงๆ  

ค ำ่ บริกำรอำหำรมื้อค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
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วนัที่9       อสิตันบูล – โดฮำ             
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

สมควรแก่เวลำ น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนอิสตนับูล อำตำตูร์ก 
13.25 น. เหิรฟ้ำกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR 240 
17.30 น. เดินทำงถึงประเทศกำตำร์ ให้ท่ำนแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  
20.05 น. เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR 830 

วนัที่10     กรุงเทพฯ 
07.05 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำย
กำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำบริกำร  
ออกเดนิทำงช่วง 

 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

11-20 พ.ย. // 15-24 พ.ย. 2562 31,900 31,900 31,900 10,000 
06-15 ก.ย. // 13-22 ก.ย. // 16-25 ก.ย. //  

20-29 ก.ย. // 23 ก.ย.-02 ต.ค. //  

27 ก.ย.-06 ต.ค. // 04-13 ต.ค. //   
25 ต.ค.-03 พ.ย. // 28 ต.ค.- 06 พ.ย. // 

01-10 พ.ย. // 04-13 พ.ย. // 
08-17 พ.ย. // 18-27 พ.ย. // 22 พ.ย.-01 ธ.ค. 

// 25 พ.ย.-04 ธ.ค. 2562 

33,900 33,900 33,900 10,000 

07-16 ต.ค. // 11-20 ต.ค. // 14-23 ต.ค. // 
18-27 ต.ค. // 21-30 ต.ค. //  

29 พ.ย.-08 ธ.ค. // 02-11 ธ.ค. // 06-15 ธ.ค. 
09-18 ธ.ค. 2562  

34,900 34,900 34,900 10,000 

27 ธ.ค. 62-05 ม.ค.63 //  
30 ธ.ค. 62-08 ม.ค. 2563    44,900 44,900 44,900 10,000 

ต้องกำรเดินทำงโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษัท 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-อิซเมียร์ // อิสตนับูล-กรุงเทพฯ) หรือสลบัเมืองก่อนหลงั 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน  

12 ช.ม./วนั 
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวให้ควำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรรม)์/หำกผูเ้ดินทำงอำยเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไป
และกลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 น ้ำด่ืมบริกำรบนรถโคช้  
 
 
 



 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 หำกท่ำนลืมสัมภำระไวใ้นห้องพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได้ 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมจิฉำชีพทีแ่ฝง
ตวัเข้ำมำในโรงแรมทีพ่ัก และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพักส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ท้องถิ่น วนัละ 5 USD / ท่ำน / วนั  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลกท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณำจองพร้อมช ำระเต็มจ ำนวน 31,900 // 33,900 // 30,000 // 34,900 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำ

หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์แล ะเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใ ช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตีค่ามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

 


