


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 เมืองชานัคคาเล	-	เมืองทรอย	-	มาไมจําลองแหงทรอย	-	ทา
อากาศยานอิสตันบูล

พักที่	GRAND	HALIC
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 เมืองโบราณเอเฟซุส	-	บานพระแมมารี พักที่	PAM	THERMAL
HOTEL	หรือเทียบเทา	

4 เมืองโบราณเฮียราโพลิส	-	เมืองปามุคคาเล	-	เมืองคอนยา	-
พิพิธภัณฑเมฟลานา	-	คาราวานสไลน

พักที่	AVRASYA	Hotel
หรือเทียบเทา

5 เมืองคัปปาโดเกีย	-	พิพิธภัณฑกลางแจง	-	นครใตดินไคมัคลี	-
โรงงานทอพรม	-	หมูบานอวานอส	-	ระบําหนาทอง

พักที่	AVRASYA	Hotel
หรือเทียบเทา

6 สนามบินเคเซอรรี่	-	ทาอากาศยานอิสตันบูล	-	พระราชวังโด
ลมาบาเช(Dolmabahce)	-	ชองแคบบอสฟอรัส	-	สไปซมารเกต

พักที่	RAMADA	PLAZA
TEKSTILKENT
HOTEL	หรือเทียบเทา

7 สุเหราสีน้ําเงิน	-	ฮิปโปโดรม	-	สุเหราเซนตโซเฟีย	-	เทศกาล
ดอกทิวลิป	-	อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน	-	ทาอากาศยานอิสตันบูล

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

17	เม.ย.	61	-	24	เม.ย.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿7,900



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

18.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เคานเตอร	U	ของ
สายการบิน	Turkish	Airlines	(TK)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
บัตรขึน้เครื่อง
21.45	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยาน	อตาเติรก	เมืองอิสตันบูล	ประเทศตุรกี	โดยเที่ยวบินที่	TK65

สายการบิน	Turkish	Airlines	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

04.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	อตาเติรก	เมืองอิสตันบลู	ประเทศตุรกี	ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร	พรอมรับกระเปาสัมภาระ	
ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทุกทานเดินทางสูเมือง	ชานัคคาเล	(Canakkale)	ระยะทางประมาณ	400	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	4	ชัว่โมง	เมืองชานัคคาเลเป็นเมืองศูนยกลางทางการคา	และชุมทางการเดินรถ	ทั้งยังเป็นที่ขนถาย
สินคาจากเอเชียสูยุโรป	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	1	ชานัคคาเลเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี	เมื่อฝ าย
สัมพันธมิตรตองการรุกคืบเขาไปยังชองแคบดารดะเนลสเพื่อบีบใหตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	
จากน้ันเดินทางสู	เมืองทรอย	(Troy)	ที่มีชื่อเสียงมาแตในอดีต	สรางขึน้เมื่อ	4,000	ปีมาแลว	ในอดีตผูคนสวน

ใหญคิดวาเป็นนิยายที่แตงขึน้และนํามาสรางเป็นภาพยนตร	แตในศตวรรษที่	19	ไดมีการขุดคนและพบซาก
เมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีตวามีอยูจริง	ตั้งอยูบนฝ่ังทะเลใกลๆ	ปากชองแคบดารดะเนลสที่แยกยุโรปกับ
เอเชียออกจากกัน	ตุรกีจึงไดสรางมาไมจําลองเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงไหลในมหากาพยอีเลียต
นําทาน	ถายรูปกับมาไมตามตํานาน	(Tojan	Horse)
นําทานเดินทางสู	เมืองไอยวาลิก	(Ayvalik)	ระยะทางประมาณ	140	กิโลเมตร	(ใชเวลาประมาณ	2

ชัว่โมง)
ชวงเย็น	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	
พักที	่GRAND	HALIC	HOTEL	หรือเทียบเทา(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีก
ครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

หางจากอิสตันบูลประมาณ	5-6	ชั่วโมง	ตั้งอยูบนทะเลมารมาราและทะเล
อีเจียน	เมืองแหงน้ีจึงเคยเป็นชุมทางการคา	ศูนยกลางการเดินเรือเชื่อมตอ
เอเชียกับยุโรป

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

มีอยูจริง	บนฝ่ังทะเลใกล	ๆ	ปากชองแคบดารดะเนลส	ที่แยกยุโรปกับเอเชีย
ออกจากกัน	เชนเดียวกับชองแคบบอสฟอรัสทางเหนือของทะเลมารมารา	ซึ่ง
เป็นเมืองโบราณที่นักโบราณคดีไดขุดคนพบ	ใหซากปรักหักพังทั้งหลาย
ปรากฏตอสายตาของคนรุนหลัง	ตุรกียังไดสรางมาไมจําลอง	(Wooden	Horse
of	Troy)	ขึน้	เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก	ที่หลงใหลในมหากาพยอีเลียด
ไดเห็นดวยตาของตนเองดวย

สงครามมาไม	เป็นสงครามที่สําคัญตํานานของกรีก	เป็นสงครามระหวาง
กองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย	โดยกรีกไดสรางมาไมโทจันขึน้เพื่อเป็น
แผนการหลอกชาวทรอย	เพื่อลอบเขาไปยึดเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GRAND	HALIC	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

ชวงเชา
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารโรงแรม	
	เดินทางสู	เมืองคูซาดาซึ	(Kusadasi)	ระยะทางประมาณ	250	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ

3.30	ชัว่โมง	เมืองคูซาดาซีเป็นเมืองทาในอดีต	เป็นจุดสงถายสินคาที่สําคัญของพอคาวานิชจากยุโรปและ
แอฟริกาใต
นําทานเดินทางสู	เมืองโบราณเอเฟซุส	(Ephesus	Ancient	City)	เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเป็น

อยางดีอีกเมืองหน่ึง	ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นที่อยูของชาวโยนกจากกรีก	ซึ่งอพยพเขามาปักหลักและสรางเมือง	เมืองน้ี
เคยรุงเรืองในศตวรรษที่	6	กอนคริสตกาล	ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษตัริยอเล็กซาน
เดอรมหาราช	ภายหลัง	เมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา	เอฟฟิซุส	ขึน้เป็นเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

นําทาน	เดินบนถนนหินออน	ผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย	2,000
ปีที่แลว	ไมวาจะเป็นโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา	30,000	คน	ยังคงใชงานไดจนถึงปัจจุบันน้ี	นํา
ทานชม	หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	Roman	Bath	ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวัน
น้ี	หองสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเป็นอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่
มีความออนหวานและฝีมือปราณีต
จากน้ันเดินทางสู	บานพระแมมารี	(House	of	Virgin	Mary)	ซึ่งเชื่อกันวาเป็นสถานที่สุดทายที่พระแมมารี

อาศัยอยูกระทั่งสิ้นพระชนม	การคนพบสถานที่แหงน้ีคอนขางปาฏิหาริยทีเดียว	โดยเมื่อชวงประมาณ
ปีค.ศ.1774	-	1824	แมชีชาวเยอรมันชื่อแอนน	แคเทอรีน	เอเมอริช	เกิดนิมิตเห็นภาพบานพระแมมารี	จึงเขียน
บรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตัวเอง	นับจากน้ันหลายปีมีการพยายามคนหาบาน
แหงน้ีโดยอางอิงตามคําบอกของเอเมอริช	จนกระทั่งคนพบในปีค.ศ.1891	ปัจจุบันที่น่ีกลายเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
เพื่อการสักการะของทั้งชาวมุสลิมและคริสเตียน	โดยวันที่	15	สิงหาคม	ทุกปีจะมีพิธีสวดมนตเพื่อระลึกถึงวันที่
พระเยซูนําพระแมมารีขึน้สูสวรรค
จากน้ันไปชม	โรงงานผลิตเครื่องหนัง	ตุรกีเป็นประเทศที่สงออกหนังวัตถุดิบใหกับแบรนดไฮเอนดทางฝ่ัง

ยุโรปอีกดวย	อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานเดินทางสู	เมืองปามุคคาเล	(Pamukkale)	ระยะทางประมาณ	190	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	2.30	ชัว่โมง	คําวาปามุคคาเลในภาษาตุรกีแปลวา	ปราสาทปุยฝาย	เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดจาก
ธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ	35	องศาเซลเซียส	ซึ่งมีแรหินปูนแคลเซียมออกไซด	ผสมอยูในปริมาณที่สูง
มาก	ไหลรินลงมาจากภูเขา	เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามและแปลกตาโดนเดนเป็นเอกลักษณ

ชวงเย็น
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พักที่	PAM	THERMAL	HOTEL	หรือเทียบเทา
(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารโรงแรม

อดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย	มีอายุราว	2	พันปี	ซึ่งถือวาเป็นเมืองเกาที่มีสภาพ
สมบูรณมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอื่นๆในยุคเดียวกัน)	ปัจจุบัน
จะทําการขุดแตงบูรณะไดแคเพียง	10	กวาเปอรเซ็นต	แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียม
ไปดวยเสนหแหงอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคที่ยังคงอยูคูกับตุรกี	ให
นักทองเที่ยวไดชมกันมากมายผานงานสถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	รวมไปถึง
ผานทางความเชื่อตางๆ

เชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี
ตั้งอยูบนภูเขาสูง	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึน้ไป
นมัสการใหไดสักครั้ง	บานพระแมมารี	มีลักษณะเป็นบานชั้นเดียว	ภายในเป็น
หองโถงกวาง	ๆ	ไมมีสิ่งตกแตงภายในมากนัก	มีภาพเขียนที่ฝาผนังและแทน
บูชา

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	PAM	THERMAL	HOTEL	หรือเทียบเทา	



ชวงเชา	
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารโรงแรม	
นําทานเดินทางสู	เมืองโบราณเฮียราโพลีส	(Hierapolis)	ตามตํานานกลาววาสรางขึน้ในราว	190	ปีกอน

คริสตกาล	ใกลๆ	กับธารน้ําแรรอน	ตนธารแหงปามุคคาเล	(ในปัจจุบัน)	เฮียราโพลิสเป็นเมืองศักดิส์ิทธิ ์
ศูนยกลางทางศาสนา	ปัจจุบันน้ีแมจะเหลือเพียงซาก	แตยังคงมีเสนห
นําทานเดินทางสู	ปราสาทปุยฝ าย	(Cotton	Castle)	มีจุดเดนที่หนาผาสีขาวขุนหนาตาเหมือนธารน้ําแข็ง

ขั้นบันได	เกิดจากน้ําแรรอนที่มีสวนผสมของแคลเซียมออกไซดผุดขึน้จากใตดิน	ตกตะกอนเป็นหินปูนหมเนิน
เขาทั้งลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชั้นหินลดหลั่นเหมือนระเบียงหิมะ	งดงามจนไดรับการประกาศใหเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและชาติในปีค.ศ.	1988
นําทานเดินทางสู	เมืองคอนยา	(Konya)	ระยะทางประมาณ	400	กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทางประมาณ

4.50	ชัว่โมง)	ในอดีตเมืองน้ีเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร	เซลจูค	ในชวงปี	ค.ศ.	1071	–	1308	รวมทั้งยังเป็น
ศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ี	ทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ัง
ทาง	ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี	ทานจะไดชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุงหญาสลับ
กับภูเขา

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานสู	พิพิธภัณฑเมฟลานา	(Mevlana	Museum)	ซึ่งกอตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.	1231	โดยเมฟลานา	เจลาเลดดิน

รูบี	ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส	ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิมและยังเป็นสุสาน
สําหรับผูติดตาม	สานุศิษย	บิดา	และบุตรของเมฟลานาดวย
นําทานเดินสู	เมืองคัปปาโดเกีย	(Cappadocia)	ระยะทางประมาณ235กิโลเมตร	(ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	2.45	ชัว่โมง)	หน่ึงในมรดกโลกที่ประกาศโดยองคการยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.	1985	ภาพแปลกตานา
พิศวงทุกภาพที่ปรากฏ	ทานอาจแทบไมเชื่อวาน่ีคือฝีมือของธรรมชาติลวนๆ	ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบิดขึน้เมื่อ
ราวๆ	2	ลานปีที่ผานมา	ก็มีลาวาและเถาถานพวยพุงออกมาเป็นจํานวนมาก	พอเย็นตัวลงก็กลบแผนดินเดิมหนา
ขึน้รวม	150	เมตร	กลายเป็นชั้นดินใหม	กวาจะเป็นริ้วคลื่น	หินเป็นลอนสวยงาม	หินเป็นแทง	ปลองไฟ	กรวย	หิน
รูปเห็ด	รูปเจดีย	ก็ตองถูกทั้งกัดกรอนจากลม	ฝน	หิมะ	และสายน้ํามานับลานปี	ซึ่งทานจะเริ่มมองเห็นวิวสองขาง
ประปรายเมื่อเริ่มเขาสูคัปปาโดเกีย
นําทานแวะถายรูป	คาราวานซาไร	(Caravansarai)	จุดพักขบวนสินคาโบราณในสมัยจักรวรรดิออตโตมันใน

อดีต

ชวงเย็น	
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม	
พักที่	AVRASYA	Hotel	หรือเทียบเทา
(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารโรงแรม

มีไฮไลตอยูที่สระน้ําแรโบราณ	ที่มีน้ําแรธรรมชาติผุดขึน้มาชั่วนาตาปีนับแต
อดีตคราวสรางเมืองจนถึงปัจจุบัน	และเป็นน้ําแรที่ขึน้ชื่อในเรื่องของสรรพคุณ
การรักษาโรค	ไมวาจะเป็นโรคผิวหนัง	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเสนประสาท
เป็นตน	สามารถลงไปแชได	ซึ่งทางเมืองไดมีการปรับแตงภูมิทัศนรอบสระ
น้ําแรอยางดี

ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก	ซึ่งเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวก
เติรกบนแผนดินตุรกี	ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีใหเห็นอยางโดด
เดนที่น่ี	และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี	ที่ถือกําเนิดมาจาก
การกอตั้งของเมฟลานา	เยลาเลดิน	ผูซึ่งเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานที่ทําใหชาว
คริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนาอิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษใน
สายตาเหลาสาวก

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ	โดยการเดินหมุนเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุยสวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเป็นสุสานของเมฟานาเจลา
เลดดิน	อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน	เคยโคบาท
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส	ภายในประดับฝาผนัง
แบบมุสลิม	และยังเป็นสุสานสําหรับผูติดตาม	สานุศิษย	บิดา	และบุตร	ของเม
ฟลานาดวย

เป็นโรงแรมที่พักสมัยโบราณที่สามารถใหคนมาจอดรถคาราวานของเขาได
เป็น	1	ใน	3	อนุสรณที่สําคัญของโรงแรมคาราวาน	ของประเทศตุรกี

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	AVRASYA	Hotel	หรือเทียบเทา

โปรแกรมพิเศษ	(ราคาไมรวมอยูในคาทัวร)
สําหรับทานใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย	มีคาใชจายเพิม่เติม	ประมาณ	USD

200	ตอทาน	(กรุณาเช็คราคาอีกครัง้กับทางหัวหนาทัวรกอนชําระเงิน)	เวลาประมาณ	05.00	น.	เจา
หนาที่ของบริษทับอลลูนจะมารับทานที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม	ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีในอีกมุม
หน่ึงที่หาชมไดยาก	(ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ1ชั่วโมง)	โดยบริษทับอลลูนจะมีทําประกันภัยใหทาน	แต
บริษทัประกันภัยทีท่ําจากเมืองไทย	ไมครอบคลุมกรณีขึ้นบอลลูน

ชวงเชา
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารโรงแรม	
นําทานเดินทางสู	เมืองเกอเรเม	Goreme
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลางแจงเมืองเกอเรเม	(Goreme	Open	Air	Museum)	ที่เป็นศูนยกลางของศาสนา

คริสตในชวง	ค.ศ.	ที่	9	เกิดจากความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนา	โดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมาก
เพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสตอีกดวย
อิสระเที่ยวชม	และถายรูปตามเหลาอาคารบานเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย	ที่เกิดจากการขุดเขาไปในหิน

ภูเขาไฟ	และใชเป็นที่อยูอาศัย	รวมถึงใชเป็นศาสนสถานตางๆ



ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	นครใตดินไคมัคลี	(Kaymakli	Underground	City)	ซึ่งเป็นหน่ึงในนครใตดินที่ใหญที่สุด

นครใตดินใหญแหงน้ี	มีหองอยูมากมาย	มีครบทั้งหองนอน	หองครัว	หองน้ํา	หองอาหาร	ฯลฯ
นําทานเดินทางสู	โรงงานทอพรม	(Carpet	Factory)	ชมวิธีการทอพรหมแบบดั้งเดิม	ซึ่งเป็นสินคาที่มีชื่อ

เสียงของประเทศตุรกี
นําทานเดินทางสู	หมูบานอวานอส	(Avanos	Village)	ซึ่งเป็นหมูบานที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องป้ันดินเผา

และงานเซรามิก	อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแมน้ําไหลผาน	แตเป็นแมน้ําตะกอนแดง	ชาวบานเลยนําดินจาก
แมน้ํามาป้ันใชเป็นอุปกรณและเครื่องใช	ทานสามารถชมการสาธิตการทําเครื่องป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชาว
คัปปาโดเกียไดที่น่ี

ชวงเย็น	
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม	
นําทานชม	การแสดงระบําหนาทอง	(Belly	Dance)	ระบําหนาทองเป็นความบันเทิงเริงใจที่ตกทอดมา

ตั้งแตยุคโบราณหลายพันปี	เป็นการเตนที่โยกยายเรือนกาย	เอว	สะโพก	และบังคับกลามเน้ือหนาทองอยางพลิ้ว
ไหว	ดวยชุดสุดหวาบหวิว	นักเตนก็มีความชํานาญและประสบการณอยางมาก	ถือเป็นศาสตรและศิลปะอยาง
หน่ึงของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนียน

พักที่	AVRASYA	Hotel	หรือเทียบเทา
(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”

พิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป	10	กวาชั้น	เพื่อใชเป็นที่หลบภัยจากขาศึก
ศัตรู	โดยชั้นลางที่ลึกที่สุด	ลึกถึง	85	เมตรทีเดียว	เมืองใตดินแหงน้ีมีครบ
เครื่องทุกอยางทั้งหองโถง	หองนอน	หองน้ํา	หองถนอมอาหาร	หองครัว	หอง
อาหาร	โบสถ	ทางหนีฉุกเฉิน	ฯลฯ	แมจะเป็นเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดิน
หลายชั้น	แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย	หนารอนอากาศเย็น	หนาหนาว
อากาศอบอุน



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

พรมเป็นสินคาที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูล	ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาว
ของเสนใยที่ใชทอคือ	ฮาลื่อและคิลิม	ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน	วัสดุที่
ใชทอมีทั้งขนสัตวฝาย	ไหม	เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก	ดานหน่ึงจึงปุยขึน้
เป็นลายตามที่ชางตองการ	สวนคิลิมใชวัสดุเหมือนกัน	แตทอโดยไมตัดดาย
พรม	จึงมีลายเหมือนกันสองดาน

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	AVRASYA	Hotel	หรือเทียบเทา

ระบําหนาทอง	Belly	Dance	เป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก	จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

ชวงเชา	
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารโรงแรม	
ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานไคเซอรรรี	่ประเทศตุรกี	เพื่อออกเดินทางสู	กรุงอิสตันบูล
11.15	น.	เดินทางสู	กรุงอิสตันบูล	โดยเที่ยวบินที่	TK2027	สายการบิน	Turkish	Airlines	(บริการอาหารวาง

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงเทีย่ง
12.55	น.	เดินทางถึง	กรุงอิสตันบูล	ประเทศตุรกี
นําทานเดินทางสู	กรุงอิสตันบูล	(Istanbul)	มหานครสองทวีป	เมืองสําคัญที่สุดของประเทศตุรกี
นําทานเดินทางสู	พระราชวังโดลมาบาหเช	(Dolmabahce	Palace)	สรางโดยสุลตานอับดุล	เมซิด	(Abdul

Mecit	)	ในปี	2399	ใชเวลาสรางถึง	30	ปี	สรางดวยหินออน	ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก	ตัว
อาคารยาวถึง	600	เมตร	ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป	จุดเดนของวัง
แหงน้ีคือมีการประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอรนิเจอร	พรม	โคมไฟ	เครื่องแกวเจียระ
ใน	และรูปเขียน	รูปถายตางๆ	ที่มีชื่อเสียงมาก
นําทาน	ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส	(Bosphorus	Cruise)	เพลิดเพลินกับทิวทัศนสวยงามสองฝ่ัง	ฝ่ัง

ยุโรป-	ผานพระราชวังโดลบามาเช	โรงแรมชีราอาน	โรงแรมเคมปินสกี้อันเลิศหรู	ตรงกันขามฝ่ังเอเชียจะเป็น
ยานเรียกวา	เฟติ	อาหเมต	ปาซา	ยาลี	เรียงรายไปดวยเรือนไมฤดูรอน	และสถานทูตตางชาติในยุคออตโตมัน
ผานไปใตสะพานบอสฟอรัสฝ่ังยุโรปเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีสีสัน	ทั้งหอศิลป	บาร	รานอาหารมีระดับ	จากน้ันเรือ
จะลองสูยานชานเมืองที่สงบและมีเสนหแบบโบราณ
จากน้ันนําทานสู	ตลาดสไปซ	(Spice	Market)	รานรวงเต็มไปดวยสีสัน	ตลาดน้ีจะขายเครื่องเทศเป็นหลัก



นอกจากน้ันก็มีสินคาอื่นๆ	และราคาดูเหมือนจะยอมเยาว	นอกจากเครื่องเทศแลว	ก็ยังจะมี	เซรามิก	จาน	ชาม
ถวยชา	แจกัน	โถ	เครื่องดนตรีพื้นเมือง	โคมไฟ	เครื่องดูดบารากู	ทองคํา	เครื่องเงิน	เครื่องประดับตางๆ	ของที่
ระลึกพวกพวงกุญแจ	กระเบื้องเพนทติดผนัง	ของกินเลนอยางชา	กาแฟ	ถั่วแมคคาดาเมีย	พิตาชิโอ	ขนมหวาน
ตุรกีอยางเตอรกิสดีไลท	ตาปีศาจ	เครื่องรางสุดฮิต	ฯลฯ

ชวงเย็น	
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พักที่	RAMADA	PLAZA	TEKSTILKENT	HOTEL	หรือเทียบเทา
(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารโรงแรม

สนามบินนานาชาติ	Erkilet	หรือสนามบิน	Kayseri	Erkilet	เป็นฐานทัพอากาศ
ทางทหารและสนามบินสาธารณะที่ตั้งอยูทางเหนือของ	Kayseri	ใน	ประเทศ
ตุรกี	ที่อยูหางออกไป	5	กม.	(3.1	ไมล)

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

พระราชวังโดลมาบาเช	(Dolmabahce)	ซึ่งใชเวลากอสรางถึง	12	ปี	ผสมผสาน
ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาด
ใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน	เครื่องแกวเจียระไน	และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก

ถือเป็นหน่ึงในชองแคบเลื่องชื่ออันดับตนๆของโลก	เป็นพรมแดนธรรมชาติที่
แบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมตอกับทะเลดํา
เขากับทะเลมารมารา	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	32	ก.ม.	ความกวางตั้งแต	500
เมตร	จนถึง	3	ก.ม.	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา
พบกันที่น่ี

ตลาดตั้งอยูในรมและเป็นตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนด
บารซาร	เป็นตลาดเครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูล	โดยเป็นสวนหน่ึงของ
ศูนยการคา	เยนี	คามี	รายไดจากคาเชารานสวนหน่ึงจะนํามาบํารุงมัสยิดและ
กิจกรรมการกุศลอื่นๆ	มักเรียกขานกันจนติดปากวาตลาดอียิปต	เพราะที่น่ี
มีชื่อเสียงในเรื่องสินคาที่นําเขาจากกรุงไคโร

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	RAMADA	PLAZA	TEKSTILKENT	HOTEL	หรือเทียบเทา



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม	
นําทานเที่ยวชม	สุเหราสีน้ําเงิน	(Blue	Mosque)	สรางขึน้ในสมัยสุลตานอะหเมตที่	1	ซึ่งมีพระประสงคจะ

สรางมัสยิดของจักรวรรดิไบแซนไทนใหได	โดยสุเหราน้ีสรางใกลกับโบสถเซนตโซเฟีย	แตอยางไรก็ตามโบสถ
เซนตโซเฟีย	ก็ยังเป็นโบสถที่มีขนาดใหญที่สุดในตุรกี
นําทานชม	ฮิปโปโดรม	(Hippodrome)	หรือจัตุรัสสุลตานอาหเมต	สรางในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุส	เซ

เวรุส	ฮิปโปโดรมมีบทบาทมากมายในหนาประวัติศาสตร	ธีโอโดรา	ชายาของจักรพรรดิจัสติเนียน	ปรากฏตัวขึน้
ครั้งแรกที่ฮิปโปโดรมในฐานะนางระบําและเป็นที่ตองพระทัยของจักรพรรดิในทันที	และที่น่ีก็เป็นฉากใน
เหตุการณการจลาจลเพื่อชัยชนะของกลุมศาสนาสีฟาและสีเขียวที่ลุกลามเป็นสงครามกลางเมือง	จุดเดนที่เหลือ
รอดมาถึงทุกวันน้ีคือ	โอบีลิสกฟาโรหธุตโมส	เสางู	และเสาคอลัมนคอนสแตนตินที่	7	แตแผนทองสําริดที่หุมเสา
เหลาน้ีอยูถูกขนไปยังเวนิส	หลังการเขาปลนสะดมของละตินในปีค.ศ.1203	มาทองคํา	4	ตัวเหนือประตูใหญ
วิหารเซนตมารคในเวนิสก็นําไปจากที่น่ี
นําทานชม	มหาวิหารเซนตโซเฟีย	(St.Sophia)	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางที่สรางมา

ยาวนานเกือบ	1,500	ปี	เซนตโซเฟียดํารงสถานะเป็นโบสถคริสตมากวา	900	ปี	กอนจะมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ	29
พฤษภาคม	ค.ศ.1453	เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกโดยสุลตานเมหเมตที่	2	และยึดเมืองหลวงแหงไบ
แซนไทนได	ก็ทรงเสด็จไปยังเซนตโซเฟียเพื่อทําการละหมาด	พรอมทั้งบัญชาใหเปลี่ยนสถานะจากโบสถคริสต
เป็นมัดยิดของชาวมุสลิม	โดยใหฉาบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามใหหมด

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานเดินทางสูสวนสาธารณะเพื่อ	ชมเทศกาลดอกทิวลิป	(Tulip	Festival	2018)	โดยที่ตลอดเดือน

เมษายน	ของทุกปี	สวนสาธารณะแหงน้ีจะใชเป็น	สถานที่จัดงาน	เทศกาลดอกทิวลิป	โดยแทจริงแลว	ประเทศ
ตุรกี	เป็นตนกําเนิดดอกทิวลิปของโลก	ใหทานไดอิสระกับการถายภาพดอกทิวลิปหลากสี	หลายสายพันธุ	นับ
เป็นลาน	ๆ	ดอก	ไดตามอัธยาศัย
นําทานชม	อางเก็บน้ําใตดินบาซิลิกา	(Underground	Basilica)	ที่น่ีเป็นที่เก็บน้ําใตดินที่ถูกสรางขึน้โดยผู

ปกครองจักรวรรดิ	์Byzantine	ชื่อ	Justinian	(527-565)	น้ําใตดินแหงน้ีถูกสงไปที่	Imperial	palace	และประชาชน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่	ที่เก็บน้ําใตดินแหงน้ีไดถูกปรับปรุงซอมแซมอยูหลายครั้ง	จนมาปี	1985-1987	ไดมีการ
ซอมแซมครั้งใหญ	นําโคลนกวาหาหมื่นตันออกมาและมีการสรางทางเดินขึน้เพื่อเปิดใหนักทองเที่ยวเขาชม
สมควรแกเวลานําทานสู	อตาเติรก	เมืองอิสตันบูล	ประเทศตุรกี	เพื่อเตรียมตัวกลับสู	กรุงเทพมหานคร
20.10	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยเที่ยวบินที่	TK64	สายการบิน	Turkish	Airlines

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หรือชื่อเดิมคือ	สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่	1	ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟา
จากอิซนิค	ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ	เชนกุหลาบ	ทิวลิป	คารเนชั่น	เป็นตน
ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา	ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ	สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นที่ฝังศพ
ของกษตัริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนทั่วไป



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส	เซเวรุส	เป็นสนามอาเรนาที่ใชสําหรับการแขง
มา	และกิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา	100,000	คน	ในฮิปโปโดรมมีอนุ
สาวรียเดนๆสามแหงคือ	เสาโอบีลิสกฟาโรหืธุตโมส	(Obelisk	of	Pharaoh
Thutmose)	ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนํามาจากเมืองคารนัคประเทศอียิป
ในสมัยที่มีการขนยายอนุสาวรียตางๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ,	เสางู
(Serpentine	colum)	สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูที่
วิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟี,	เสาคอลัมนคอนสแตนตินที่	7	(Column	of
Constantine	VII)	ตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.940	แตไมทราบประวัติที่แนชัด

ในอดึตโบสถแหงน้ี	เป็นโบสถที่ไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต	แต
ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม	สรางโดย	"พระเจาจักรพรรดิค์อน
สแตนติน"	โดยโบสถแหงน้ีใชเวลาสรางถึง	17	ปี	แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผา
ทําลาย	หลายครั้ง	วอดวายนับไมถวน	สาเหตุเน่ืองจาก	ความขัดแยงทาง
ศาสนาระหวาง	ศาสนาคริสต	และ	ศาสนาอิสลาม

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร

ชมเทศกาลดอกทิวลิป	(Tulip	Festival	2018)	ตลอดเดือนเมษายนของทุกปี
สวนสาธารณะแหงน้ีจะใหเป็นสถานที่จัดงาน	เทศกาลดอกทิวลิป	แทจริงแลว
ประเทศตุรกีเป็ฺนตนกําเนิดดอกทิวลิปของโลก	มีดอกทิวลิปหลากสี	หลาก
หลายสายพันธุใหทานไดชม

อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน	(Yerebatan	Saray	or	The	Underground	Cistern)
ซึ่งเป็นอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล	สามารถเก็บน้ําได
มากถึง	88,000	ลูกบาศกเมตร	สรางขึน้ตั้งแตคริสตศตวรรษที่	6	กวาง	70
เมตร	ยาว	140	เมตร	ลึก	8	เมตร	ภายในอุโมงค	มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้าเรียง
รายเป็นแถวถึง	336	ตน	และมีเสาตนที่เดนมากคือ	เสาเมดูซา	อิสระใหทาน
ถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

ชวงเชา
09.40	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาเขา	โดยสวัสดิภาพ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
ยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น	และคนขับรถทานละ	60	USD	ตลอดทริป
กรุณาชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายใน	3	วันหลังจากที่ทําการจอง
หากไมชําระภายในวันที่กําหนด	ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข
รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มี

เหตุการณสุดวิสัย	หรือภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษทัฯ	หากเกิดเหตุการณ
สุดวิสัย	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี	บริษทัฯ	จะคํานึงถึง
ความปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็นสําคัญ
***กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของ

ทานเอง***

ชําระคามัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุ	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม

คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
คาธรรมเนียมวีซา
คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวีชอง

พิเศษของโรงแรม	เป็นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่	และคนขับรถทานละ	60	USD	ตลอดทริป	สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตทานพึง

พอใจในการบริการ

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง
ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน

การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง



กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุ

ไว	เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็
ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธใน

การเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ	เขา-ออก	โดยเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง	ทัง้ใน

ประเทศไทยและประเทศปลายทาง	อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ	ก็ตามทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ
ทัง้สิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษทัฯ

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจําที่

น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน


