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  ชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟยี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 

  * ขึน้บอลลนู* ชมพระอาทติยย์ามเชา้ และชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

  ชมความงามของปราสาทปยุฝา้ย น้า้ตกหนิปนูสขีาวทีเ่กิดขึน้จากธารน้า้ใตด้นิ 
  ชมระบา้หนา้ทอ้ง การแสดงพืน้เมอืง ที่สวยงาม ศลิปะทีโ่ดดเดน่ของชาวตรุเคยี   

  แวะถา่ยรปูกบัมา้ไม้รมิทะเลอกีหนึง่สญัลกัษณข์องตรุเคยี 
  นัง่กระเชา้ขึน้เขาเออรซ์เียส ชมววิบนยอดเขา 

  ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั ชมเมอืงตรุเคยี 2 ฝัง่แมน่้า้ 
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กา้หนดการเดนิทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภมูิ                                                                                                                        (-/-

/-( 
19.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์U  สาย

การบนิ TURKISH AIRLINE (TK( มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง  
23.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK(  เที่ยวบินที่ TK69 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง( (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง ( ท่านสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์
หลากหลาย ด้วยจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่้าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบินสู่
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

วันที่สอง สนามบนิอสิตนับลู (ประเทศตรุเคยี( - สุเหรา่เซนตโ์ซเฟยี - ฮิปโปโดรม - สุเหรา่สีน้า้เงนิ - พระราชวงัโดล
มาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาด สไปร์ท                                                   (-/L/D( 

06.10 น. เดินทางถึง สนามบินอสิตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี  น้าท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรเคียช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง กรุณาปรับ
เวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย( ในฤดูหนาว ตุรกีจะช้ากว่าไทย 5 ชม.เริ่มประมาณ( 
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ (และฤดูร้อน (เริ่มประมาณ มีนาคม -กันยายน (ตุรกีจะช้ากว่าเมืองไทย 4 ชั่วโมง 
เทีย่วบนิและเวลาบนิอาจมกีารเปลี่ยนแปลง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสายการบนิเปน็ผูก้า้หนด 

**** และจา้เปน็ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ สา้หรบัการเขา้ชมสเุหรา่  ****  
🧕  สภุาพสตร ี :: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มิดชดิไมร่ัดรปูและเตรยีมผา้สา้หรับคลุมศรีษะ 

👳 สภุาพบรุุษ :: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว ไมร่ัดรปู 
  

 เมืองอสิตันบลู (ISTANBUL(  เมืองส้าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมาก
ที่สุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS( เป็นเมืองส้าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 
ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง THRACE ของบอสฟอรัส( และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย( ซึ่งในอดีตอิสตันบูล
เป็นเมืองส้าคัญของชนเผ่าจ้านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป 
  

 จากนั้นน้าท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือวิหารเซนต์โซเฟีย หรือ HAGHIA 
SOFIA (ฮายาโซฟีอา บางคนอาจออกเสียงฮาเกียโซเฟีย หรือในภาษาตุรกีเรียก (AYASOFYA เซนต์โซเฟีย แปลว่า 
โบสถ์แห่งปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ ค้าว่า "SOFIA" มาจากค้าในภาษากรีกที่แปลว่า "ปัญญา" จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
นักบุญที่ชื่อ SOFIA แต่อย่างใด เซนต์โซเฟียนับเป็นสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์ที่มีความสวยงามอลังการ ตั้งอยู่ใน
กรุงคอนสแตนติโนเปิล (CONSTANTINOPLE) หรือปัจจุบันคือกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย สุเหร่าแห่งนี้เป็น 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกล้าดับที่ 8 ในยุคกลาง สร้างในสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียน แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ 



IST96TK2 Hilight Hiso Turkiye 9D6N (TK) 02-10 DEC 22                4 

 
 น้าท่านชม จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่ง

การท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน  ฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้ งแสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วน
ใ ห ญ่ เ ป็ น ศิ ล ป ะ ใ น ยุ ค ก รี ก
โ บ ร า ณ ใ น ส มั ย อ อ ต โ ต มั น
สถานที่แห่งนี้ใช้ เป็นที่จัดงาน
พิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียง
พื้ น ที่ ล า น ด้ า น ห น้ า มั ส ยิ ด
สุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของ
เสาโอเบลิกส์  3 ต้น คือเสาที่
สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่
ฟา โรห์ทุต โมซิสที่  3 ถูกน้ า
กลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่
สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม 
คือเสาคอนสแตนตินที่ 7  
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จากนั้นน้าท่านชม สุเหร่าสีน้้าเงิน (BLUE MOSQUE) สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศตุรเคีย สร้างขึ้นในปีค .ศ . 1609-
1616  ชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) นับว่าเป็นแหล่งท่องเทียวที่มีความ
มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ความอลังการของตัวโบสถ์ ที่มีความ
ใหญ่โต ประดับไปด้วยหลังคาสีน้้าเงิน มีความสวยงามแปลกตา 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

น้าท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE)  (ด้านนอก( ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่อง
แคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด ABDUL MECIT ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี 
สร้างด้วยหินอ่อน จุดเด่นของวังแห่งนี้คือมีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอร์นิเจอร์ 
พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจาก
อังกฤษ , พรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก , เสาหินอ่อนบันไดตรงราวท้าด้วยไม้วอลนัต , เครื่องแก้วเจียระไน
จากโบฮีเมีย , หินอ่อนจากอียิปต์และจะมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09.06 น. เป็นเวลาที่
ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติร์กถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484.  
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จากนั้นน้าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE( ช่องแคบที่เชื่อมทะเลด้า (THE BLACK 
SEA( กับทะเลมาร์มา (SEA OF MARMARA( มีความยาวประมาณ 32 กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 
กิโลเมตร ซึ่งถือว่าที่สุดของยุโรปและเอเชียมาพบกันที่นี่นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์ที่
สวยงามทั้งสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีตุรกีและมี
ป้อมปืนตั้งเรียงราย. 

 

 น้าท่านเดินทางสู่  ตลาดเครือ่งเทศ (SPICE MARKET) ตั้งอยู่ใกล้
กับสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ.1660 เป็นตลาดใน
ร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอิสตันบูล สินค้าส่วนใหญ่
คือเครื่องเทศเป็นหลัก ทั้งยังมีถั่วชนิดต่าง ๆ รังผึ้ง น้้ามันมะกอก 
ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับ ฯลฯ  

 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า  

 ที่พัก  TRYP BY WYNDHAM HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม บูซาร ์- ตลาดผา้ไหมเมอืงบซูา่ร ์- ชานัคคาเล ่- ม้าไมเ้มอืงทรอย                                                 (B/L/D( 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น้าท่านเดินทางสู่เมืองบูซ่าร์ (BURSA) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกี มีความส้าคัญแ ละใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 4 ของประเทศและเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแต่ปีค .ศ. 1326-1362 และ จากนั้นได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิร์เน ที่อยู่
ทางด้านเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง( 
น้าท่านสู่ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา (BURSA SILK MARKET) โดยตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก 
และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ท้าให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า 
ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

เดินทางสู่  ชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  เมืองท่าที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของตุรกีมีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชีย
เช่นเดียวกับอิสตันบูล เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 1  เพราะที่ชานัคคาเล่นี้ทหาร
สัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกและท้าการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรือ กัลป์ลิโปลีโดยในทุกๆปีจะมีการจัด
งานร้าลึกให้กับผู้เสียชีวิตในวัน ANZAC DAY ทุกวันที่ 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกครั้งที่1 ตุรกีเป็นฝ่ายพ่าย
แพ้ แต่กลับชนะในสงคราม กัลป์ลิโผลี จนท้าให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA) 
กลายเป็นมหาวีรบุรุษส้าคัญของชาติ ซึ่งต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุรกี  (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง( 
 

น้าท่านแวะถ่ายรูป ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้
เมืองทรอยตามเรื่องเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทัพกรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กันนานนับสิบปี กองทัพกรีกจึง
คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยโดยการสร้างม้าไม้ โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในซอกต่างๆของม้าและเข็นไปไว้
หน้าเมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพยอมแพ้ไปแล้วและมอบม้าไม้จ้าลองเป็นของขวัญ 
จึงเข็นเข้าไปไว้ในเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลับหมด ทหารที่ซ่อนอยู่ในม้าก็ออกมาเปิดประตูให้กองทัพกรีกเข้า
มาท้าการยึด และเผากรุงทรอยจนย่อยยับ ซึ่งม้าไม้จ้าลองแห่งเมืองทรอยที่เห็นอยู่ในเมือง ชานัคคาเล่ นี้ได้รับมา
จาก  กองถ่ายท้าละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใช้ถ่ายท้าละคร เรื่องทรอย เมื่อถ่ายท้าเสร็จแล้วจึงยกให้เป็นสมบัติของที่นี่
ตั้งแต่ปี 2004   อิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 
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ค่้า  รบัประทานอาหารค่า้  

 ที่พัก BAYUK TRUVA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ เพอรก์ามมั – หมู่บ้านกรกีโบราณ - เมืองออตโตมนั - คูซาดาซ ี                                                 (B/L/D( 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม(PERGAMUM) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองโบราณของกรีกที่มี
ความส้าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสร้างในราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ที่เป็ นแม่ทัพของอเล็ก
ซานเด อร์มหาราช จนกระทั่งถึงราชวงศ์แอทตาลิด จึงได้ยกให้กับโรมัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง( 
 

น้าท่านชมหมู่บ้านกรีกโบราณ กาลเวลาที่ล่วงเลยมานับพันปีในอดีตนั้นเมืองนี้คือเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีด
สุดมาแล้วในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบการสร้างบ้านแบบโบราณหลากหลายสีสันสดใน 
อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและเก็บภาพประทับใจและสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
เดินทางสู่  เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)  เมืองท่าที่ส้าคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรเคียที่เป็นสถานที่ตั้งของ
โบราณสถานที่ส้าคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีตัดกับชายฝั่งทะเลอีเจี้ย
นซึ่งเป็นท่าเรือที่ส้าคัญ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเลสีฟ้าค รมของทะเลอี
เจี้ยน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง( 
จากนั้นน้าท่านสู่หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม ชมอารยะธรรมและบ้านเรือนสมัยแบบเก่าของสมัยออตโตมันที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซื้อสินค้าพื้นเมือง 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า  
 ที่พัก RAMADA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า เมืองเอฟฟิซสุ - ชมห้องอาบน้้าแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มาร ี-  โรงงานเครือ่งหนัง - ปราสาทปุย
ฝ้าย - เมืองปามคุคาเล่                                                                                                                 (B/L/D( 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

น้าท่านชม  เมืองโบราณเอฟฟซีุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบ้ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่
ของชาว (IONIA  (จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูก
รุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน ชม ห้องอาบน้้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยัง

คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้้า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้  ,ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็น
อย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต. 

 

จากนั้นน้าท่านชมบริเวณภายนอก  บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดย
แม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH เมื่อปี ค .ศ . 1774-
1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม
สืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค .ศ . 1891 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์
ในบ้านหลังนี้ ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระ
สันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ไ ด้เคยเสด็จเยือนที่นี่ 
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จากนั้นน้าท่านเยี่ยมชมโรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มี
คุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE( แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) อยู่ใน
เมืองชื่อเดียวกัน จังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 
เมตร เกิดจากน้้าพุร้อนที่น้าแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ร่วมกับฮีเอราโปลิสซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ใน พ .ศ.2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง( 
น้าท่านชม  ปราสาทปยุฝ้าย (PAMUKKALE(  น้้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ”ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศ
เหนือ และท้าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนท้าให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิสได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมความสวยงามของแอ่งน้้า
หินปูนธรรมชาติตัดกับหน้าผาที่กว้างขวางมีลักษณะสวยงามมหัศจรรย์แตกต่างออกไปมากมายคล้ายหิมะ ก้อนเมฆ
หรือปุยฝ้ายน้้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทับใจจนถึงเวลาอันสมควร 
 

 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า  

 ที่พัก LYCUS RIVER THERMAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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วันที่หก เมืองคอนยา่ - คาราวานซาราย - เมืองคปัปาโดเกยี                                                                      (B/L/D( 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA( เป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเล 1,016 เมตร นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทาง 
ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก (ค.ศ . 1077-1118) ซึ่งเป็นาอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์ก
ในตุรเคีย หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้้าของประเทศ เมืองนี้มีประวัติที่เก่าแก่มาก ชาทัลเฮอยุกที่นับเป็น
หนึ่งในอารายายธรรมแรกของโลก คอนยาในปัจจุบันตัดถนนโค้งขนานกับก้าแพงเมือง ความส้าคัญทางศาสนาของ
คอนยาคือ เป็นที่ตั้งของสุสานเมฟลานา ผู้รเิริ่มการท้าสมาธิแบบเป็นวงกลม ในแต่ละปีจึงมีผู้แสวงบุญมาเยือนที่นี่กัน
เป็นจ้านวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง(   
ระหว่างทางพาท่านแวะถ่ายรูป คาราวานซาราย (CARAVANSARAI( ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็น
สถานที่พักแรมของกองคาราวานตาเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 
 

 
 

เดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา (KATPATUKA) เมืองมหัศจรรย์
ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค .ศ. 1985 ตั้งอยู่บนพื้นที่ๆ เคยเป็นภูเขาไฟมา
ก่อน ชื่อ เออร์ซีเยส (ERCIYES) เมืองนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นที่ทับถมกันเป็น
ระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตาจน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมส้าหรับนักท่องเที่ยวและอีกไฮไลท์ของเมืองนี้คือเป็นจุดขึ้นบอลลูนที่มีวิวสวยงาม (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.( 
 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า  
 ที่พัก DEDELI CAVE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
**หมายเหตุ : กรณีห้องพักของโรงแรมถ้้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน**  
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วันที่เจ็ด เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* - นครใต้ดินซาดัค - เมืองอุชิ
ซาร ์- หมู่บา้นอวานอส                                                                                                                (B/L/D( 

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

ตุรกี ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่ง
มนต์เสน่ห์ สัมผัสบรรยากาศมุมสูง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว  ☂ (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อสอบถามจอง 
OPTION และช้าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ ประมาณ 250-260 USD/ท่าน  *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่
เหมาะสม* โดยทางบริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ( **ราคาการขึ้นบอลลูนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับหัวหน้าทัวร์ก่อนการช้าระเงินอีกครั้ง** 

 

 
 
 
 

  B  A  L  L  O  O  N 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น้าท่านชม นครใต้ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK( เมื่อ 2-3 พันปีก่อนคริสตกาล ชาวคัปปาโด
เชียได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการบุกรุกของชาวโรมัน ขุดเจาะไปเรื่อยๆ จนใต้พื้นดินคัปปาโด
เชียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถ์คริสจักร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม้ บ่อน้้า ห้อง 
โถง ห้องนอน ห้องน้้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ขุดค้น ให้ท่านได้ชม
ความมหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
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พาท่านแวะถ่ายรูป  หุบเขาอซุิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบ
เขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยูอ่าศัย 
 

น้าท่านสู่ หมู่บ้านอวานอส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกร้านจะมี
ผลิตภัณฑ์จากงานปั้นวางอยู่หน้าร้าน แต่ในบ้านมีโชว์เครื่องปั้นหม้อทุกบ้าน อวานอสเป็นเมืองเล็กๆที่มีแม่น้้าไหลผ่าน 
แต่เป็นแม่น้้าที่มีตะกอนแดง ชาวบ้านเลยน้าดินจากแม่น้้ามาลองปั้นใช้เป็นอุปกรณ์ ของเครื่องใช้ ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น 
ถ้วย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาได้เริ่มปั้นพวกโอ่ง แจกัน และเครื่องประดับบ้าน ชมการสาธิตการท้าเครื่องปั้นดินเผาของ
แบบดั้งเดิมของชาวคัปปาโดเกีย 
 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า  
 ที่พัก DEDELI CAVE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
**หมายเหตุ : กรณีห้องพักของโรงแรมถ้้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน**  
 

วันที่แปด หุบเขาเดฟเรนท ์- PANORAMIC VIEW - หุบเขานกพริาบ - หุบเขาพาซาแบค - โรงงานผลิตพรม - **
สกีรีสอรท์ - ยอดเขา ERCIYES                                                                                                  (B/L/-( 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

น้าท่านสู่ หุบเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) หุบเขาแห่งจินตนาการ ตื่นตากับอัศจรรย์ของภูมิประเทศที่แปลกตา
ที่ดูคล้ายพื้นผิวดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์ดวงอื่น ในจักรวาลมากกว่าพื้นผิวโลก เต็มไปด้วยหินรูปทรงแปลกตา 
อิสระให้ท่านเก็บภาพ PANORAMIC VIEW   
 

น้าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY(  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุด
เจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปท้ารังอาศัยอยู่  ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบไว้เพื่อน้ามูลมาท้าเป็นปุ๋ยบ้ารุงต้นไม้ จากจุด
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ชมวิวสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ (UCHISAR CASTLE) และยังมีต้นไม้จ้าลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟ้าแขวน
อยู่โดดเด่น อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย. 
 

แวะถ่ายรูป หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY( กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคล้ายมีหมวกวางอยู่บนสุด อดีต
เมื่อ 1,500 ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พ้านักของบาทหลวงไซมอนที่เดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาที่ปฏิบัติ
ธรรมและได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็นที่นิยมส้าหรับพระอีกหลายองค์ในเวลา
ต่อมา จนได้รับอีกสมญาว่า THE VALLEY OF THE MONKS. 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

น้าท่านเดินทางสู่  ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES(  ตั้งอยู่ที่เมือง KAYSERI โดยภูเขาแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาลูก
เล็กใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันไปมา เกิดเป็นวิวที่สวยงามและอลังการเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูเขาลูกนี้มีความ
สูงถึง 2770 เมตร ซึ่งสามารถเดินทางขึ้นไปชมความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้ได้ และที่ส้าคัญยังสามารถท้ากิจกรรมได้
อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การนั่งกระเช้าชมบรรยากาศโดยรอบ หรือการปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่ ระดับความสูงถึง 
3917 เมตร ยอดเขา ERCIYES ซึ่งเป็นแหล่งสกีรีสอร์ท ผู้ที่ชอบเล่นสกีต่างนิยมมาเล่นสกีกันในฤดูหนาวที่ยอดเขา
แห่งนี้ ให้ท่านอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย  ( **ไม่รวมค่าอปุกรณ์เลน่สกี ( หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขา
สุดลูกหูลูกตาซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศตุรกี หมายเหตุ ทั้งนี้การเดินทางสู่สกีรสีอร์ทขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ้านวยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า และกิจกรรมต่างๆ( 
**ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย ** 

 
สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่สนามบินไกเซรี 

20.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล  โดยเที่ยวบินที่ TK2015  
22.25 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล  จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 

 
วันที่เก้า อิสตันบลู - กรุงเทพฯ 
01.50 น. เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง( (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง( 
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ. 
 

********************************************** 
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รา้นชอ้ปปิง้  :  ระหวา่งทางแวะรา้นชอ้ปปิ้ง โรงงานพรม , โรงงานจิวเวอรร์ี ่, เครือ่งปัน้ดนิเผา , โรงงานเครือ่งหนัง , รา้นขนม 
 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ เที่ยวบิน โรงแรม ร้านอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่( เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปต าม
โปรแกรมที่กา้หนดไดเ้นือ่งจากสภาวะอากาศหรอืสภาพการจราจรในแต่ละสถานทีน่ัน้ๆ โดยทางตวัแทนบรษิทัฯ จะจัดเปน็รายการหรอืพาหนะอืน่แทน
และจะค้านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ.  

 

อตัราคา่บริการ 
กา้หนดวนัเดนิทาง 2565 

ราคา / ทา่น 
ผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 

ศุกร ์- เสาร ์ 02 - 10 ธนัวาคม 2565 41,999 +9,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ราคาตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้(   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส้าหรับที่นั่งECONOMY CLASS สายการบิน TURKISH AIRLINES) 
  ค่ารถรับ-ส่งและน้าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง  
  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน  จึงท้าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA 
BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก 
  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวคอยบริการและอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์( 
 

โปรแกรมทวัร์ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
ทารกต้องมอีายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลบั 

ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน* กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

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

*ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 
ส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 3 USD หรือ 100 บาท / ท่าน / วนั 
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษ เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารทะเล เป็นต้น และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้้าหนักเกินจากทางสายการบินก้าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ้าตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น  

 ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท หรือ 90 USD /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช้าระที่สนามบิน ณ วัน
เดินทาง ส่วนหวัหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 3 USD หรือ 100 บาท / ท่าน / วัน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา   
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดใหแ้ก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสญูหายจากมิจฉาชีพทีแ่ฝงตัวเขา้

มาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส้าหรับทุกท่าน(  
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีการเรียกตรวจ หรือประกาศจากรัฐบาล( 
  ค่าประกันสุขภาพการเดินทาง กรณีป่วยต้องเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลในต่างประเทศ 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองกรุณา ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท  พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช้าระตามที่บริษัทก้าหนด ขอ

อนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน 
หากท่านไม่ช้าระเงินตามก้าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

การยกเลกิ 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจ้าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ้าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต ่

 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 
หากยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัท
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ( 
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หมายเหต ุ
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น  พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย  และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม  และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ  แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

16. ทางบริษัทเร่ิมต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะส้ารองตั๋ว
เคร่ืองบินหรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส้ารองยานพาหนะ 

 
หมายเหตุ : เงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งใหท้ราบลว่งหน้า  ทั้งนี้ทางบรษิทัฯ ยึดตาม
ประกาศของทางรฐัฯและประเทศที่เดนิทางเปน็หลกั ทางบรษิัทฯจะค้านงึถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ  *

กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท้าการจองทัวร์หรือช้าระเงิน  *จากนั้นจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก้าหนด 
หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี.  
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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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