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  ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

  * ขึน้บอลลูน* ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกยี 

  แวะถ่ายรูปกบัม้าไม้ริมทะเลอกีหนึ่งสัญลกัษณ์ของตุรเคยี 

  ชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย น า้ตกหินปูนสีขาวที่เกดิขึน้จากธารน ้าใต้ดิน 
  ชมระบ าหน้าท้อง การแสดงพ้ืนเมือง ที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรเคยี   
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ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                        (-/-/-) 
18.30 น. คณะพร้อมกนั  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ M  สาย

การบินมาฮานแอร์ (W5) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง. 
21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร์  เท่ียวบินท่ี W5 050  

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนีข้ึน้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

วันที่สอง สนามบินอสิตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - ตลาดสไปร์ท - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน ้าเงิน 
- พระราชวังทอปกาปี - เมืององัการา                                                                                              (-/-/D) 

03.15 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อหิร่าน)  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรเคีย 
06.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบินมาฮานแอร์  เท่ียวบินท่ี ……… 
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) สนามบินใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี  น าท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง) กรุณาปรับ
นาฬิกาใหต้รงตามเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อสะดวกในการนดัหมาย 

 **โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่าและจ าเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชมข้อก าหนด  ** 
สุภาพสตรี  :ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เส้ือแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะ   

👳 สุภาพบุรุษ   :ควรสวมกางเกงขายาวและเส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป  🧕 
  

 ☞ น าท่านเดินทางสู่  ตลาดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET) ตั้งอยู่
ใกลก้บัสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ .1660 เป็นตลาด
ในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในอิสตนับูล สินคา้ส่วน
ใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลัก ทั้ งยงัมีถั่วชนิดต่าง ๆ รังผ้ึง น ้ ามัน
มะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ฯลฯ อิสระอาหารกลางวัน
ตามอธัยาศัย จนถึงเวลานดัหมาย 
   

 ☞  จากนั้ นพาท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือวิหารเซนต์โซเฟีย  หรือ 
HAGHIA SOFIA (ฮายาโซฟีอา) บางคน
อาจออกเสียงฮาเกียโซเฟีย หรือในภาษา
ตุ ร กี เ รี ย ก  AYASOFYA เ ซ น ต์
โซ เ ฟี ย  แปลว่ า  โบสถ์แ ห่ ง ปัญญาอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิ ค  าวา่ "SOFIA" มาจากค าในภาษา
กรีก ท่ีแปลว่า  " ปัญญา"  จึงไม่ มีความ
เก่ียวขอ้งกบันกับุญท่ีช่ือ SOFIA แต่อยา่งใด 
เซนต์โซเฟียนับเป็นส่ิงก่อสร้างจากฝีมือ
มนุษยท่ี์มีความสวยงามอลงัการ ตั้งอยู่ใน
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กรุงคอนสแตนติโนเปิล (CONSTANTINOPLE) หรือปัจจุบนัคือกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย สุเหร่าแห่งน้ีเป็น 1 ใน 
7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกล าดบัท่ี 8 ในยคุกลาง สร้างในสมยัของจกัรพรรดิจสัติเนียน แห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 

 ☞ ชม   จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม 
(HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน 
จุดศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างขึ้น
ในสมยัจกัรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นท่ี
แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยั
ของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รับ
การขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้ งแสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุค
กรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานท่ีแห่งน้ีใช้
เป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้ 
คือเสาท่ีสร้างในอียปิตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้
ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

☞ ชม  สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ 
SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ 
ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา
องค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับ
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิด
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้
เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ. 1609 -
1616  โดยตั้ ง ช่ือตามสุล ต่านผู ้ส ร้ า ง ซ่ึ งก็ คื อ 
SULTAN AHMED นั้นเอง  

☞  ชม   พระ ร า ช วั ง ทอปก า ปี  (TOPKAPI 
PALACE) ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ใน
นครอีสตนับูล เป็นสถานท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว โดย
สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน 
สามารถพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลไว้ได้ จึงมี
ค าสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้ นมาใหม่และให้ช่ือ
พระราชวงัแห่งใหม่น้ีวา่ พระราชวงัวงันิวอิมพีเรียล 
เวลาผ่านไปดว้ยการบูรณะซ่อมแซมหลายคร้ัง โดย
พระราชวงัวงันิวอิมพีเรียล (IMPERIAL NEW PALACE) ยงัคงถูกใช้เป็นคลังของจักรวรรดิ , ห้องสมุด และโรง
เหรียญกษาปณ์ และถูกตั้งช่ือใหม่วา่ทอปกาปี (TOPKAPI) ซ่ึงมีความหมายวา่ ประตูปืนใหญ่ และต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น
พิพิธภณัฑ ์ปัจจุบนัยงัเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์อิสตนับูล ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององคก์าร
ยูเนสโก พระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน  
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และ และขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกัในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์ นมาก
ถึงส่ีพนักวา่คน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพระราชวัง)  

 ☞ จากนั้นเดินทางสู่  เมืองอังการา (ANKARA)  เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจาก
อิสตนับูล มีความส าคญัทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรกีและเป็นท่ีตั้งของสถานทูต
ประเทศต่างๆ ศูนยก์ลางของการคา้ขาย ใหท้่านอิสระพกัผ่อนบนรถชมวิวเมือง (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 
ชม.) 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ท่ีพกั  THE ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่สาม เมืองอังการา - เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขาอุซิซาร์ 
- หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE)                                                  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 ☞  เดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา (KATPATUKA) เมือง
มหัศจรรยท่ี์ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือปี ค  .ศ . 1985 ตั้งอยู่บนพื้นท่ีๆ เคยเป็น
ภูเขาไฟมาก่อน ช่ือ เออร์ซีเยส (ERCIYES) เมืองน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นท่ีทบั
ถมกนัเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผา่นลม,ฝน,พาย ุปัจจุบนัเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามแปลกตา
จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวและอีกไฮไลทข์องเมืองน้ีคือเป็นจุดขึ้นบอลลูนท่ีมีวิวสวยงาม

แวะถ่ายรูป  ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ)  ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในตุรกีและท่ี สุด   ระหว่ างทาง 
เป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าเคม็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

 ☞ ชม  นครใต้ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เม่ือ 2-3 พนัปีก่อนคริสตกาล ชาวคปัปาโดเชีย
ได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็นหลุมหลบภัย
จากการบุกรุกของชาวโรมนั ขุดเจาะไปเร่ือยๆ 
จนใต้พื้นดินคัปปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีก
หลายๆ เมือง ภายในมีทั้ ง  โบสถ์คริสจักร 
โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม ้บ่อ
น ้ า  ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน ้ า  ห้องถนอม
อาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยงัมีอีก
หลายส่วนท่ียงัไม่ไดขุ้ดคน้ ให้ท่านไดช้มความ
มหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภาพประทับใจ
ตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร. 

 

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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://hmong.in.th/wiki/Lake
https://hmong.in.th/wiki/Turkey
https://hmong.in.th/wiki/Hypersaline_lake
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 แวะถ่ายรูป  หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขา
ดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั. 

 

  

☞  แวะถ่ายรูป  หมู่บ้านอวานอส (AVANOS) หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในบา้น 
ถว้ย,ชาม,ไห,โอ่ง,แจกนัและเคร่ืองประดบับา้น.   
  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
  

หลงัรับประทานอาหาร   ☞ ชมการแสดงพื้นเมือง+เคร่ืองด่ืมท้องถิ่น  ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) โชว์
ทอ้งถ่ินท่ีสวยงาม ศิลปะท่ีโดดเด่นของชาวตุรเคีย  (หมายเหตุ การแสดงโชว์พื้นเมืองขึน้อยู่กบัสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 
หากมีการยกเลกิการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและแจ้งยกเลกิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

 ท่ีพกั  SELCUKLU EVI CAVE HOTEL (โรงแรมถ า้) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี เมืองคัปปาโดเกยี - * OPTION TOUR ขึน้บอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกยี * - พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ 
- หุบเขานกพริาบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่          (B/L/D) 

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

สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระอาทิตยย์ามเช้า ชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรม
โบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพท่ีสวยงามรอบตวั  ☂ (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อ
สอบถามจอง OPTION และช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 230 USD/ท่าน  *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศท่ีเหมาะสม* โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ)  
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B A L L O O N 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 ☞ ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ ้า
หินหลายลูกเพื่อท าเป็นโบสถส์ าหรับเป็นศูนยร์วมของผูท่ี้นับถือศาสนาคริสต์  เป็นถ่ินฐานท่ีตั้งของผูค้นตั้งแต่ก่อน
คริสตกาลและยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภยัการล่าสังหารจากจกัวรรดิโรมนั ไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค  .ศ . 1985 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์แบบเปิดท่ีแสดงเร่ืองราวชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวคปัปาโดเชียน (CAPPADOCIAN)  

 
 

 ☞ แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหนา้ผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะ
เป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเขา้ไปท ารังอาศยัอยู่  ชาวบา้นเล้ียงนกพิราบไวเ้พื่อน ามูลมาท าเป็นปุ๋ ยบ ารุงตน้ไม ้จากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ )UCHISAR CASTLE) และยงัมีตน้ไมจ้ าลองท่ีเต็มไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวนอยูโ่ดด
เด่น 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. 

☞ เดินทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก  .ศ .ค)1077-1118) 
อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ คนส่วนใหญ่มี
อาชีพท านา มีการปลูกฝ่ินและผลไมอ้ร่อย เมืองน้ีมีประวติัท่ีเก่าแก่มาก เป็นท่ีตั้งของสุสานเมฟลานา ผูริ้เร่ิมการท า
สมาธิแบบเป็นวงกลม ในแต่ละปีจึงมีผูแ้สวงบุญมาเยือนท่ีน่ีกนัเป็นจ านวนมาก (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชม.)  ระหว่างทาง   แวะถ่ายรูป คาราวานซาราย (CARAVANSARAI) ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยั
โบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตาเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  
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 ☞ เดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) อยู่ในเมืองช่ือ
เดียวกนั จงัหวดัเดนิซลี ประเทศตุรเคีย เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิด
จากน ้ าพุร้อนท่ีน าแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกบัฮี
เอราโปลิสซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ใน พ .ศ.2531 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ท่ีพกั  TRIPOLIS  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

วันทีห้่า เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซี - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณ
เอฟฟิซุส                                                                                                                                     (B/L/D) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ เดินทางสู่  เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)  เมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรเคียท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
โบราณสถานท่ีส าคญัส่ิงมหศัจรรยย์คุโบราณ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

☞ ชม  เมืองเฮียราโพลสิ (HIERAPOLIS) เมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่ร้อนซ่ึงเช่ือ
กนัว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติได้ท าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซาก
ปรักหกัพงักระจายอยูท่ ัว่ไป เช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ. 
 

 
 

☞ ชม  ปราสาทปุยฝ้าย (PAMUKKALE)  น ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ”ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศ
เหนือ และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จนท าให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมความสวยงาม
ของแอ่งน ้าหินปูนธรรมชาติตดักบัหนา้ผาท่ีกวา้งขวางมีลกัษณะสวยงามมหศัจรรยแ์ตกต่างออกไปมากมายคลา้ยหิมะ 
กอ้นเมฆหรือปุยฝ้ายน ้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทบัใจจนถึงเวลาอนัสมควร 
 

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
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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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

☞ ชมบริเวณภายนอก บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอด
ชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH เม่ือปี ค.ศ. 1774 -1824 ไดเ้ขียน
บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา
บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค  .ศ . 1891 ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี 
ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป 
เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี . 
 

 
 

☞ ชม  เมืองโบราณเอฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของ
ชาว (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกราน
เขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เลก็ซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟ
ฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั ชม ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือ
ร่องรอยของห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, ห้องสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี
ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต. 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ท่ีพกั  MARINA  HOTEL KUSADASI หรือเทียบเท่า 
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วันทีห่ก เมืองคูซาดาซี - วิหารอะโครโปลสิ - ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย - เมืองอสิตันบูล                           (B/L/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ☞ เดินทางสู่  วิหารอะโครโปลิส แห่งเพอร์กามอน (PERGAMON ACROPOLIS)  อะโครโปลิส ตั้งอยู่บนภูเขาสูง
ในเมือง เพอร์กามอน ถูกก่อตั้งและรุ่งเรืองท่ีสุดในสมยัพระเจา้ อูมาเนสท่ี 1 (EUMENENES I ) แห่งราชวงศเ์พอการ์
มาเน่ (PERGAMANE) ระหว่าง 263-241 ก่อนคริสตกกาล ท่ีน่ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ของโลกสมยั
โบราณ ต่อมาพระเจา้ แอททาลุสท่ี3 (ATTALIS III) ทรงยกเมืองใหแ้ก่อาณาจกัรโรมนัเม่ือ 133 ปีก่อนคริสตกาลและ
ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของแควน้เอเชียภายใตอ้าณาจกัรโรมนั  ขึ้นสู่ภูเขาสูงสัมผสักบับรรยากาศและซากบางส่วน
ของเมืองท่ียงัหลงเหลืออารยธรรมโบราณให้ไดช้ม ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารแห่งน้ี สมควรแก่น าท่านเดินทางสู่อิส
ตนับูล (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

 

 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

☞ เดินทางสู่  ชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  เมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของตุรกีมีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชีย
เช่นเดียวกบัอิสตนับูล เมืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ของสงครามโลกคร้ังท่ี 1  เพราะท่ีชานคัคาเล่น้ีทหาร
สัมพนัธมิตรไดย้กพลขึ้นบกและท าการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรือ กลัป์ลิโปลีโดยในทุกๆปีจะมีการ
จดังานร าลึกให้กบัผูเ้สียชีวิตในวนั ANZAC DAY ทุกวนัท่ี 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ตุรเคียเป็นฝ่าย
พ่ายแพ ้แต่กลบัชนะในสงคราม กลัป์ลิโผลี จนท าให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA) 
กลายเป็นมหาวีรบุรุษส าคญัของชาติ ซ่ึงต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุร เคีย (ใชเ้วลาใน
การเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
 

แวะถ่ายรูป ☞  ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซ่ึงอยูใ่จกลางเมืองชานคัคาเล่ มา้ไมเ้มือง
ทรอยตามเร่ืองเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทพักรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กนันานนับสิบปี กองทพักรีกจึงคิด
แผนการท่ีจะตีกรุงทรอยโดยการสร้างมา้ไม ้โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยูภ่ายในซอกต่างๆของมา้และเข็นไปไว้
หนา้เมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัยอมแพไ้ปแลว้และมอบมา้ไมจ้ าลองเป็นของขวญั 
จึงเขน็เขา้ไปไวใ้นเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลบัหมด ทหารท่ีซ่อนอยู่ในมา้ก็ออกมาเปิดประตูใหก้องทพักรีก
เขา้มาท าการยึด และเผากรุงทรอยจนย่อยยบั ซ่ึงมา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอยท่ีเห็นอยู่ในเมือง ชานคัคาเล่ น้ีไดรั้บมา
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จาก  กองถ่ายท าละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใชถ้่ายท าละคร เร่ืองทรอย เม่ือถ่ายท าเสร็จแลว้จึงยกให้เป็นสมบติัของท่ีน่ี
ตั้งแต่ปี 2004   อิสระเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองอสิตันบูล (ISTANBUL)  เมืองส าคญัอนัดบั 1ของประเทศ เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมือง
ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็น
เมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 
(ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตนับูลมีช่ือ
เรียกแตกต่างกนัออกไป  (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

  ☞ จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE) เป็นท่ีท่องเท่ียวและการพักผ่อนท่ีอ าเภอท่ีส าคัญมีช่ือเสียงส าหรับ
ร้านอาหาร, ร้านคา้, และโรงแรม ท่ีน่ีถือเป็นหัวใจส าคญัของอิสตนับูลสมยัใหม่โดยมีสถานีกลางของเครือข่ายรถไฟ
ใตดิ้นอิสตนับูล. อิสระชอ้ปป้ิง และอสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

  ท่ีพกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเ่จ็ด เมืองอสิตันบูล – สนามบินอสิตันบูล (ตุรก)ี – สนามบินเตหะราน (อหิร่าน)                                   (B/-/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินอสิตันบูล 
11.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร์  เท่ียวบินท่ี ....... 
16.50 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อหิร่าน)  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 
22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮานแอร์  เท่ียวบินท่ี W5 051 
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วันทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. 
 

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

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

 

 

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้า
ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดได้
เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง  สิงหาคม-ตุลาคม 2565 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

พุธ – พุธ 17-24 สิงหาคม 2565 27,888 +6,000 
พุธ – พุธ 24-31 สิงหาคม 2565 28,888 +6,000 
พุธ – พุธ 07-14 กนัยายน 2565 28,888 +6,000 
พุธ – พุธ 21-28 กนัยายน 2565 28,888 +6,000 
พุธ – พุธ 05-12 ตุลาคม 2565 30,888 +6,000 
พุธ – พุธ 12-19 ตุลาคม 2565 30,888 +6,000 
พุธ – พุธ 19-26 ตุลาคม 2565 30,888 +6,000 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

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

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบิน
ก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระท่ีสนามบิน ณ วัน

เดินทาง  

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั 

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น* กรณีต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD / ตลอดการเดินทาง  / ต่อท่าน  

*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**   

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
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ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 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
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

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

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทั

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

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 เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

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

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

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

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 
1. ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2. มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรือ ลิ้งค ์https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

3.ไดรั้บวคัซีนครบ 2 เขม็แลว้และระยะเวลาการฉีดเขม็ท่ี 2 ตอ้งห่างกบัวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั (ฉีดวคัซีนไขวก้็เขา้ประเทศได)้  
หากเคยไดรั้บเช้ือโควิด-19 ตอ้งมีใบรับรองการรักษาไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (นบัตั้งแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลถึงวนัเดินทาง) 
4. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ท่ี และผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีน จะตอ้งมีผลตรวจ RT-PCR โดยผลเป็นลบ ออกภายใน 72 ชัว่โมง
ก่อนเดินทาง 
5. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ประเทศตุรกี ลงในลิ้งค์  https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดินทางเขา้ประเทศตุรกี 72 ชัว่โมง
และตอ้งแสดงเอกสารท่ียนืยนัวา่ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน 

เดินทางกลบัเข้าประเทศไทย 
ส าหรับคนไทย สามารถเดินทางเขา้ประเทศไทย เพื่อกลบัภูมิล าเนาไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนใดๆ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
https://register.health.gov.tr/
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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