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บินด้วยสายการบิน MAHAN AIR (W5) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
W5050 BKK(สวุรรณภมิู) – IKA(เตหะราน)  22.00 – 02.15 
W5112 IKA(เตหะราน)  – IST(อิสตนับลู)   06.50 – 09.35 
W5117 IST(อิสตนับลู) – IKA (เตหะราน)  13.15 – 16.45 

W5051 IKA(เตหะราน) – BKK(สวุรรณภมิู)  21.45 – 07.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 
** จ ำนวนลกูคำ้ 15-20 ท่ำนใชร้ถ 27 ทีน่ัง่ / จ ำนวน 20-25 ทำ่นใชร้ถ 35 ทีน่ัง่ / มำกกวำ่25 ทำ่น ใชร้ถ 45 ทีน่ัง่ 
 

DAY 1     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 
19.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคำน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 

MAHAN AIR โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั อ ำนวยควำมสะดวกตลอดขัน้ตอนกำรเชค็อนิ และ 
หวัหน้ำทวัรใ์หค้ ำแนะน ำเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มก่อนออกเดนิทำง  

22.00 ออกเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสำยกำรบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ 
W5050  ** มบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

 

DAY 2 สนามบินเตหะราน – อิสตนับูล – องัการ่า – สสุานมสุตาฟา เคมาล อตาเติรก์ – 
ปราสาทองัการ่า           (–/L/D)     

02.15 เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานกรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
  ** โปรดแต่งกำยดว้ยชุดสุภำพ ณ ท่ำอำกำศยำน กรงุเตหะรำน ประเทศอหิรำ่น ** 

- สุภำพสตร:ี ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสือ้แขนยำวไมร่ดัรปู และเตรยีมผำ้ส ำหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภำพบุรษุ: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสือ้แขนยำว 

06.50 ออกเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานเมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี โดยสำยกำรบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5114 
 ** มบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
09.35 เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับลู เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี  
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ี

หรอืที่มชีื่อตำมประวตัศิำสตรว์่ำ ANGORA เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 2 รอง



จำกเมอืงอสิตนับลู เมอืงองักำรำตัง้อยูใ่นเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลำงประเทศตุรกบีนทีร่ำบสงูอนำโตเลยี 
โดยอยูห่่ำงจำกเมอืงอสิตนับลูทำงทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมำณ 450 กโิลเมตร เมอืงองักำรำเป็นทีต่ ัง้ของรฐับำล
กลำง ส่วนรำชกำรต่ำงๆ และสถำนเอกอคัรรำชทตูประเทศต่ำงๆ ชมววิระหว่ำงสองขำ้งทำงจนถงึทีห่มำย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สสุานมสุตาฟา เคมาล อตาเติรก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถำนและสุสำน
ของ มุสตำฟำ เคมำล อตำเตริก์ ซึง่เป็นผูน้ ำในสงครำมกำรกอบกู้อสิรภำพของตุรก ีหลงัสงครำมโลกครัง้ที ่1 ผู้
ก่อตัง้สำธำรณรฐัตุรกแีละประธำนำธบิดคีนแรก และมุสตำฟำ อสิเมท อเีนอนือ ประธำนำธบิดคีนที่ 2 ของตุรก ี
สุสำนแห่งนี้ออกแบบโดยสถำปนิกชำวตุรก ีสรำ้งขึน้ระหว่ำงปี ค.ศ. 1944 – 1953 มคีวำมส ำคญักบัประเทศตุรกี
เป็นอย่ำงมำก โดยมกีำรบนัทกึลงธนบตัรลรี่ำตุรก ีถูกพมิพ์ขึน้ระหว่ำงปี 1966 – 1987 และ ปี 1999 – 2009 
ปรำกฏภำพสุสำนแห่งนี้บนธนบตัรลรี่ำดว้ย 

 
พำทุกท่ำนสู่ ปราสาทองัการ่า (ANKARA CASTEL) ป้อมปรำกำรโบรำณทีต่ระหงำ่นงำมอยูใ่นเมอืงองักำรำ 
สนันิษฐำนว่ำสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่7 หรอืหลงัจำกนัน้ และมกีำรสรำ้งขึน้ใหมเ่พิม่เตมิ 278 ปีก่อนครสิตกำลโดย
ชำวกำลำเทยีน รวมถงึไดร้บักำรบรูณะใหมอ่ยูเ่รือ่ยๆแลว้แต่ยคุสมยั ไมว่่ำจะเป็นยุคจกัรวรรดโิรมนั ไบแซนไทน์ 
หรอืออตโตมนั  ประกอบดว้ยแนวก ำแพงชัน้ใน มหีอคอยทีเ่วน้ระยะแนวก ำแพงดำ้นนอก แมป้้อมปรำกำรแห่งน้ี
ถูกท ำลำยเสยีหำยไปมำกในช่วงสงครำมกบัชำวเปอรเ์ซยีร ์เมือ่ปี ค.ศ. 622 แต่ทุกวนัน้ีกไ็ดร้บักำรบูรณะ และ
ป้อมปรำกำรทีเ่หลอือยูก่ง็ำมตระหง่ำนเป็นแหล่งท่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตรท์ีค่วรค่ำแก่กำรไปเยอืน 



 
ค า่ บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
พกัท่ี OTEL 2000 HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า    
 

DAY 3 คปัปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /              
เครื่องประดบั - ระบ า Belly Dance                                                                 (B/L/D)                                                

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณที่อยู่

ระหว่ำง ทะเลด ำ กบั ภูเขำเทำรุส มคีวำมส ำคญัมำแต่โบรำณกำล เพรำะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำงสำยไหม 

เส้นทำงค้ำขำยแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ที่ทอดยำวจำกตุรกีไปจนถึงประเทศจนี เป็นพื้นที่พเิศษ ที่เกิดจำกกำร

ระเบดิของภเูขำไฟเมือ่ประมำณ 3 ลำ้นปีมำแลว้ ท ำใหล้ำวำทีพ่่นออกมำ และเถำ้ถ่ำนจ ำนวนมหำศำล กระจำยไป

ทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มำจำกนัน้กระแสน ้ำ ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกนั กดัเซำะ

กรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขำไฟไปเรือ่ยๆ นบัแสนนบัลำ้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลำดแปลกตำน่ำพศิวง ทีเ่ตม็ไป

ด้วยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่ำ) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสำรพดัรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยำย จนชน

พืน้เมอืงเรยีกขำนกนัว่ำ “ปล่องไฟนำงฟ้ำ” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปำโดเกยี (Cappadocia) เป็นชื่อเก่ำแก่

ภำษำฮติไตต ์(ชนเผ่ำรุน่แรกๆ ทีอ่ำศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลว่ำ “ดนิแดนมำ้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนันี้กย็งัเลีย้ง

มำ้กนัอยู่บรเิวณนี้ อกีทัง้ ยงัมเีมอืงใต้ดนิที่ซ่อนอยู่ใต้เมอืงคปัปำโดเกีย ถอืเป็นเมอืงใต้ดนิโบรำณที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกกว็่ำได ้เพรำะทีเ่มอืงใต้ดนิแห่งนี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมำณ 90 เมตร และภำยในเมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอย

เป็นหอ้งย่อย เฉพำะทีเ่มอืงคปัปำโดเกียมเีมอืงใต้ดนิมำกถงึ 15 แห่งและถ้ำรวมทัง้เมอืงอื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 

แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีำรขุดเชื่อมกนัระหว่ำงแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภำยในเมอืงใต้ดนิมคีรบทุกอย่ำงไม่ว่ำจะ

เป็น ห้องนอน ห้องน ้ำ ห้องอำหำร ห้องประชุม คอกสตัว์ โบสถ์  บ่อน ้ำ บำงห้องเป็นห้องโถงกว้ำงว่ำกนัว่ำ



สำมำรถจุคนได้มำกกว่ำ 30,000 คน เลยทเีดยีว ด้วยควำมอศัจรรย์ใต้พภิพแห่งนี้ ทำงองค์กรยูเนสโกได้ขึ้น

ทะเบยีนเมอืงใต้ดนิแห่งเมอืงคปัปำโดเจยี เป็นสถำนทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลำน่ำดว้ย ระหว่ำงทำง

ใหท้่ำนไดแ้วะถ่ำยภำพ และชมววิของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถำนทีท่ีผู่น้ับถอืศำสนำครสิตใ์ชห้ลบภยัชำวโรมนั 

ทีต่อ้งกำรท ำลำยรำ้งพวกนบัถอืศำสนำครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนำดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวำมกวำ้งและ

สูงขนำดเท่ำเรำยนืได ้ท ำเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงส ำหรบัใชป้ระชุม มบี่อน ้ำ  และ

ระบบระบำยอำกำศทีด่ ีแต่อำกำศค่อนขำ้งบำงเบำเพรำะอยู่ลกึและทำงเดนิบำงช่วงอำจค่อนขำ้งแคบจนเดนิสวน

กนัไมไ่ด ้

 



น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปำโดเกีย ในตอนกลำงของอำนำโต

เลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐำนของผูค้นมำตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่ชำวครสิ

เตยีนยคุแรกใชใ้นกำรเป็นที ่หลบหนีภยัจำกกำรไล่ท ำรำ้ยและสงัหำรก่อนทีค่รสิตศ์ำสนำจะเป็นศำสนำทีไ่ดร้บักำร

ประกำศว่ำเป็นศำสนำของจกัรวรรด ิที่จะเหน็ได้จำกครสิต์ศำสนสถำนจ ำนวนมำกมำยที่ตัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็น

เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นกำรทอพรม และ กำรผลติเครือ่งเซรำมคิล ้ำค่ำแห่งหนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึง่องคก์รยเูนสโก ได้
ขึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลำงแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลำงของศำสนำครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็น
ควำมคดิของชำวครสิต์ที่ต้องกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ำเป็นจ ำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์ และยงัเป็นกำร
ป้องกนักำรรกุรำนของชนเผ่ำลทัธอิื่นทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัศำสนำครสิต์ 

 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 
โรงงานเครื่องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพื่อใหท้่ำนไดช้มกำรสำธติกรรมวธิกีำรผลติสนิค้ำพื้นเมอืงที่มี
คุณภำพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ไดต้ำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนถ่ำยรูปด้ำนนอก หบุเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขำคล้ำยจอมปลวกขนำดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่
อำศยั ซึง่หุบเขำดงักล่ำวมรีพูรุน มรีอยเจำะ รอยขุด อนัเกดิจำกฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขำ เพื่อเอำไวเ้ป็นที่
อำศยั และถำ้มองดีๆ จะรูว้่ำอุซซิำร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิำร ์กม็ไีวท้ ำหน้ำที่
เป็นป้อมปรำกำรทีเ่กดิขึน้เองตำมธรรมชำตเิอำไวส้อดส่องขำ้ศกึยำมมภียัอกีดว้ย 



 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นกำร

เต้นร ำที่เก่ำแก่อย่ำงหนึ่ง เกิดขึ้นมำเมื่อประมำณ 6 ,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวตัศิำสตรเ์ชื่อกนัว่ำ ชนเผ่ำยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส ำคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ ำหน้ำทอ้งใหม้มีำจนถงึปัจจุบนั และ

กำรเดนิทำงของชำวยปิซที ำให้ระบ ำหน้ำทอ้งแพร่หลำย มกีำรพฒันำจนกลำยเป็นศลิปะที่โดดเด่น สวยงำม จน

กลำยมำเป็นระบ ำหน้ำท้องตุรกใีนปัจจุบนั (หมำยเหตุ กำรแสดงโชว์พื้นเมอืงขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบนั 

หำกมกีำรยกเลกิกำรแสดงทำง บ.ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้ยกเลกิโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ) 

พกัท่ี (2N) ALP HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทียบเท่า   

  

DAY 4 คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – ปามุคคาเล่                                              (B/L/D)                                                         
** แนะน ำโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร ์** 
** ส ำหรบัท่ำนใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมควำมสวยงำมของเมอืงคปัปำโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจำกโรงแรม 
ประมำณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มำรบัไปขึน้บอลลนู เพื่อชมควำมสวยงำมของเมอืงคปัปำโดเกยีในอกีมุมหนึ่ง
ที่หำชมได้ยำก ใช้เวลำอยู่บนบอลลูนประมำณ 1 ชัว่โมง ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมในกำรขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่ำนละ 
ประมำณ 280-300 เหรยีญดอลล่ำร์สหรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดูกำล โปรดทรำบ ประกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ใน
โปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกำรขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของท่ำน ** 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง)  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ
อำณำจักรเซลจุก ระยะทำง 400 กิโลเมตร ระหว่ำงทำงแวะชม ที่พักของกองคำรำวำนในสมัยโบรำณ 
(Caravansarai) เป็นสถำนทีพ่กัแรมของกองคำรำวำนตำมเสน้ทำงสำยไหมและชำวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเข้ำชม  พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดมิเป็นสถำนที่นักบวชในศำสนำอิสลำมท ำ
สมำธ ิโดยกำรเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสำนของเมฟลำน่ำ เจลำลุค
ดนิ รมูี ่อำจำรยท์ำงปรชัญำประจ ำรำชส ำนักแห่งสุลต่ำนอำเลดนิ เคยโ์คบำท ภำยนอกเป็นหอทรงกระบอกปลำย
แหลมสเีขยีวสดใส ภำยในประดบัฝำผนงัแบบมสุลมิ และยงัเป็นสุสำนส ำหรบัผูต้ดิตำม สำนุศษิย ์บดิำ 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองปามคุคาเล่ (PAMUKKALE) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้ำพุเกลอืแร่
รอ้นไหลทะลุขึน้มำจำกใต้ดนิผ่ำนซำกปรกัหกัพงัของเมอืงเก่ำแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้ำผำ จนเกดิผลึกขึน้
กึง่สถำปัตยกรรม 

ค า่ บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี HALICI HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

DAY 5 ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคซูาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส      (B/L/D)     
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจำกกำรไหลของน ้ำพุเกลอืแร่รอ้นนี้ได้ก่อให้เกิด
ทศันียภำพของน ้ำตกสขีำวเป็นชัน้ๆหลำยชัน้และผลจำกกำรแขง็ตวัของแคลเซยีมท ำใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีำวรำว
หิมะขวำงทำงน ้ ำเป็นทำงยำว ซึ่งมีควำมงดงำมมำก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบรำณทีส่รำ้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้ำพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชื่อกนัว่ำมสีรรพคุณใน
กำรรกัษำโรค เมือ่เวลำผ่ำนไปภยัธรรมชำตไิดท้ ำใหเ้มอืงนี้เกดิกำรพงัทลำยลง เหลอืเพยีงซำกปรกัหกัพงักระจำย



อยู่ทัว่ไป บำงส่วนยงัพอมองออกว่ำเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นำดใหญ่ วหิำรอพอลโล 
สุสำนโรมนัโบรำณ เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบรำณที่มกีำรบ ำรุงรกัษำไว้เป็นอย่ำงดเีมอืงหนึ่ง 
เคยเป็นที่อยู่ของชำวโยนก (LONIA) จำกกรกีซึ่งอพยพเข้ำมำปักหลกัสร้ำงเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึ้นในศตวรรษที่ 6 
ก่อนครสิต์กำล ต่อมำถูกรุกรำนเขำ้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซำนเดอรม์หำรำช ภำยหลงัเมื่อ
โรมนัเขำ้ครอบครองก็ได้สถำปนำเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่ำงจงัหวดัของโรมนั น ำท่ำนเดนิบนถนนหินอ่อน
ผ่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำที่สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยซำกสิง่ก่อสร้ำงเมื่อสมยั 2 ,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นโรงละคร
กลำงแจง้ทีส่ำมำรถจผุูช้มไดก้ว่ำ 30,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้ำนไดจ้นถงึปัจจุบนัน้ี น ำท่ำนชม หอ้งอำบน ้ำแบบโรมนั
โบรำณ (ROMAN BATH) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้  หอสมุดเซลซุส 



(LIBRARY OF CELSUS) มคีวำมสวยงำมเป็นเลศิและมขีนำดใหญ่มำก สรำ้งโดยตเิบรอุิส จลูอุิส อำควลิำ อุทศิ
ใหก้บับดิำ ชื่อ ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี657-660และไดฝั้งโลงศพของบดิำทีท่ ำจำกหนิเอำไวใ้ตห้อสมดุแห่งนี้ 

ค า่ บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี MARTI BEACH HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

DAY 6 โรงงานผลิตเครื่องหนัง – นัง่กระเช้าสู่เมอืงเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส – เมืองชานัค
คาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย                      (B/L/D)         

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มฐีำนกำร
ผลติเครื่องหนังคุณภำพสงูทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์งัในอติำล ีเช่น VERSACE 
, PRADA , MICHAEL KORS อกีดว้ย  
ท่ำน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (CABLE CAR TO PERGAMUM) ที่ตัง้ตระหง่ำนอยู่เหนือตวั
เมอืงชำนคัคำเล่ กว่ำ 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนำโตเลยีห่ำงจำกทะเลอเีจยีนประมำณ 30 ก.ม. ทำงดำ้นเหนือของ
แม่น ้ำไคซูส ซึง่เป็นเมอืงโบรำณของกรกีทีม่คีวำมส ำคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึง่มสีถำนทีท่่องเทีย่วทีส่ ำคญั คอื 
วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งเป็นที่ขนำนนำมถึงประหนึ่งดงัดินแดนแห่งเทพนิยำยในสรวงสวรรค์ 
บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปัจจุบนันี้เหลอืแต่
ส่วนฐำนเท่ำนัน้ แท่นบชูำถูกน ำไปเกบ็รกัษำไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ำมมัทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั ชม โรง
ละครอะโครโปลิส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็นโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในท ำเลทีส่วยงำมที่สุด 
จุผู้ชมได้มำกถึง 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่ำ นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้ำงฐำนในกำรป้องกนัเมอืงของ
อำณำจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐำนในสมยันัน้มกัเลอืกที่สูง ซึง่มกัจะเป็นเนินเขำที่ด้ำนหนึ่งเป็นผำชนั และ
กลำยเป็นศูนยก์ลำงของมหำนครใหญ่ ที่เตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนที่รำบเบื้องล่ำงที่รำยล้อมป้อมปรำกำรเหล่ำนี้ (ใน
กรณทีีล่มแรงขออนุญำตเิปลีย่นกำรเดนิทำงเป็นรถเลก็แทนกระเชำ้ไฟฟ้ำ) 



 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เดมิมี

ชื่อว่ำ โบกำซี ่(BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มคีวำมยำว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกว้ำง 
1.3 กโิลเมตร เนื่องจำกตัง้อยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดำรด์ำแนลส์ ใกล้กบั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝัง่
ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมำรม์ำรำ และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมำรม์ำร่ำตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืง
ทรอย  



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่ำขำนสืบต่อกันมำตัง้แต่ในอดีต ถูกสร้ำงขึ้นมำ
ประมำณ 4,000 ปีทีแ่ลว้ ชม ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) มำ้ไมท้ีม่ชีื่อเสยีง
โด่งดงัมำกทีสุ่ดจำกมหำกำพยภ์ำพยนตรเ์รื่อง ทรอย (TROY) ทีช่ำวกรกีใชอุ้บำยส่งมำ้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื่อเป็น
ของก ำนลั แต่ควำมจรงิแอบบรรจคุนมำในมำ้ไมเ้พื่อเขำ้มำเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หำรเขำ้มำตตีัวเมอืงจนท ำให้
เมอืงทรอยล่มสลำย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชำญฉลำดดำ้นกลกำรศกึของนกัรบโบรำณ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า    
 

DAY 7 ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั –   
สไปซบ์าซาร ์           (B/L/D)                      

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนชมและถ่ำยภำพ ม้าไม้จ าลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) เป็น
มำ้ไมท้ี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมำกที่สุดจำกมหำกำพยภ์ำพยนตรฮ์อลวิูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด พติต์ 
แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนักแสดงน ำ ทำงทมีงำนไดจ้ ำลองมำ้ไมข้นำดใหญ่สดี ำ เพื่อใชด้ ำเนินเรื่องและเป็นส่วน
หนึ่งที่ส ำคญัของเรื่องทรอย หลงัจำกนัน้ทำงทมีงำนจึงมอบมำ้ไมจ้ ำลองตวันี้ให้กบัทำงกำรตุรก ีเพื่อเป็นเกยีรติ
และสรำ้งชื่อเสยีงใหก้บัเมอืงชำนคัคำเล่อกีดว้ย 



 
เดนิทำงสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.30 ชัว่โมง)  เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทีสุ่ด
ของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิำสตรย์ำวนำนหลำยศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกำล มที ำเลทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณช่องแคบบอส
ฟอรสั ซึง่ท ำใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส ำคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE 
ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนำโตเลยี) สถำปัตยกรรมอนังดงำมผสมผสำนทัง้ 2 ทวปี ท ำให้เมอืงอิส
ตนับลูมคีวำมเอกลกัษณ์เฉพำะทีพ่เิศษ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS CRUISE) ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชื่อมทะเลด ำ (THE 
BLACK SEA) กบัทะเลมำรม์ำรำ่ (SEA OF MARMARA) โดยมคีวำมยำวประมำณ 32 กโิลเมตรควำมกวำ้งเริม่
ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบน้ี ถอืว่ำเป็นจดุบรรจบกนัของสุดขอบทวปียโุรปและสุดขอบทวปี
เอเซยี ซึง่นอกจำกควำมสวยงำมแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศำสตรท์ีส่ ำคญัยิง่ในกำรป้องกนัประเทศ
ตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภำพอนัสวยงำมของรมิฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไมว่่ำจะเป็น



พระรำชวงัโดลมำบำหเ์ชหรอืบำ้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดำเศรษฐทีัง้หลำย

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) เป็นตลำดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกล้กบัสะพำนกำลำตำ ที่นี่ถอื
เป็นตลำดในร่มและเป็นตลำดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรำ้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของมสัยดิใหม่ ภำยในตลำดยงัมสีนิคำ้มำกมำยใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อำท ิอำหำร , เครื่องเทศ, ขนมหวำนของ
ตุรก,ี เครือ่งเพชรพลอย, ของทีร่ะลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครือ่งประดบัต่ำงๆ อกีดว้ย  
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ร้านเตอรกิ์ช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คอืขนมหวำนขึน้ชื่อของประเทศ
ตุรก ีซึง่คนทอ้งถิน่เรยีกกนัว่ำโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวำนทรงลูกเต๋ำทีป่ระกอบขึน้จำกแป้งและน ้ำตำล มกัจะ
มอีลัมอนด ์วอลนัท ถัว่พสิตำชโิอ และแมคคำเดเมยีผสมเขำ้ไปดว้ย โดยส่วนมำกหน้ำตำจะมสีชีมพูเขม้ แต่กด็ู
จำงลงไปทนัทเีมือ่เสริฟ์กบัน ้ำตำลไอซิง่ทีค่ลุกเคลำ้ประหนึ่งแป้งฝุ่ น มรีสหวำน สอดแทรกดว้ยควำมกรอบและมนั
ของถัว่คุณภำพด ีชำวตุรกนีิยมทำนคู่กบัชำรอ้น หรอื ชำกลิน่แอปเปิล 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

DAY 8 BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – วงัทอปกาปี – บนัไดหลากสี
ย่าน BALAT                  (B/L/–)     

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** ค ำแนะน ำ โปรดแต่งกำยดว้ยชุดสุภำพ ส ำหรบักำรเขำ้ชมสุเหรำ่ ** 
กำรเขำ้ชมสุเหรำ่ จ ำเป็นตอ้งแต่งกำยดว้ยชุดสุภำพ และ ตอ้งถอดรองเทำ้ก่อนเขำ้ชม 
สุภำพสตร ี: ควรสวมกำงเกงขำยำว เสือ้แขนยำวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผำ้ส ำหรบัคลุมศรีษะ 
สุภำพบุรษุ : ควรสวมกำงเกงขำยำว และ เสือ้แขนยำว ไมร่ดัรปู 
น ำท่ำนเข้ำชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรอืชื่อเดิมคือ สุเหร่ำสุลต่ำนห์อำร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN 
AHMED MOSQUE) กำรเข้ำชมสุเหร่ำทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้ำ ถอดหมวก ถอดแว่นตำด ำ เป็นกำรเคำรพ
สถำนที ่ถ่ำยรปูได ้หำ้มส่งเสยีงดงั และกรุณำท ำกริยิำใหส้ ำรวม สุเหร่ำนี้สรำ้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปีก่อน
สุลต่ำนอำหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอำยุเพยีง 27 พรรษำ) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้น้ ำศำสนำ
ขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจำกยอด เพื่อใหผู้ค้นเขำ้มสวดมนตต์ำมเวลำในสุเหร่ำ ชื่อสุเหรำ่สนี ้ำเงนิภำยในประดบัดว้ย



กระเบื้องสฟ้ีำจำกอซินิค ลวดลำยเป็นดอกไมต่้ำงๆ เช่น กุหลำบ ทวิลปิ คำรเ์นชัน่ เป็นต้น ตกแต่งอย่ำงวจิติร
ตระกำรตำ ภำยในมทีีใ่หสุ้ลต่ำนและนำงในฮำเรม็ท ำละหมำดและสวดมนตโ์ดยเฉพำะ มหีน้ำต่ำง 260 บำน สนำม
ดำ้นหน้ำและดำ้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษตัรยิ์และพระรำชวงศ์และจะมสีิง่ก่อสรำ้งทีอ่ ำนวยควำมสะดวกใหก้บั
ประชำชนทัว่ไป เช่น หอ้งสมดุ โรงพยำบำล โรงอำบน ้ำ ทีพ่กักองคำรำวำน โรงครวัสำธำรณะคุลเีรยี (KULLIYE) 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสร้ำงจำกสมยักรกีซึ่งใช้เป็นสนำมแข่งม้ำ และกำร
แขง่ขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยค ำว่ำ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจบุนัถูกน ำไปใชใ้นภำษำฝรัง่เศสดว้ย 
หมำยถงึ กำรแข่งขนัมำ้ใจกลำงเมอืงมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่ำเสยีดำยที่เหลอืแต่
ซำกปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิง่ใหญ่และ
เก่ำแก่ในสมยัโบรำณสรำ้งขึน้ระหว่ำงปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจบุนัเหลอืเพยีง เสำ 3 ตน้ คอื เสำคอนสแตนตนิที ่7 
(COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้ำงเมื่อไหร่ไม่มใีครทรำบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสำต้นที่ 2 คอื 
เสำง ูทีเ่ชื่อว่ำสรำ้งก่อนครสิกำลมำ 479 ปี เป็นรปูสลกัง ู3 ตวัพนักนั จำกเมอืง เดลฟี (DELPHI) แลว้ถูกขนยำ้ย
มำตัง้ที่นี่ เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งต้น และเสำต้นสุดท้ำยคือ เสำ อิยิปต์ หรือเสำโอเบลิส 
(OBELISK OF THUTMOSE) สร้ำงในช่วงก่อนคริสตกำลประมำณ 390 ปี มีรำกศัพท์มำจำกภำษำกรีกคือ 
OBELISKOS หมำยถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสำปลำยแหลม ลกัษณะของเสำโอเบลสิก์จะเป็นเสำสูง สรำ้งจำก
หินแกรนิตขนำดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐำนของเสำจะกว้ำงและค่อยๆ เรยีวแหลมขึ้นสู่ยอดด้ำนบนเป็นแท่ง
สีเ่หลีย่มสีด่ำ้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรำมดิ และมกันิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เช่น ทองค ำ เหลก็ 
หรอื ทองแดง เป็นต้น เสำโอเบลสิก์เป็นเอกลกัษณ์ทำงศลิปะทีม่ตี้นก ำเนิดจำกอยีปิต์โบรำณ เป็นสญัลกัษณ์แห่ง
เส้นทำงสู่วหิำรเทพเจำ้ ปกตจิะนิยมสรำ้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทำงเขำ้วหิำร ตวัอย่ำงเช่นที่ วหิำรลกัซอร ์
หรอื วหิำรคำรน์ัค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสำโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นรอ่งลกึดว้ยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่ำถงึ



ฟำโรหผ์ูส้รำ้ง และเรื่องรำวของกำรสรำ้งเพื่อบูชำเทพเจำ้ ดงันัน้ เสำโอเบลสิก์จงึเป็นเสมอืนหนึ่งเสำอนุสรณ์ บ่ง
บอกถงึนยัยะแห่งทีต่ ัง้ของสถำนทีส่ ำคญั หรอืสถำนที่ศกัดิส์ทิธิข์องอยีปิต ์
น ำท่ำนเข้ำชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคกลำง 
เป็นโบสถค์ำทอลกิ สรำ้งในสมยัพระเจำ้จสัตเินียน มหีลงัคำเป็นยอดกลมแบบโม เสำในโบสถเ์ป็นหนิอ่อน ภำยใน
ตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขำ้ครองเมอืง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่ำในปี ค.ศ. 1453 ฉำบปูนทบัก ำแพงที่ปูดว้ย
โมเสกเป็นรปูพระเยซูครสิต์และสำวก ภำยหลงัทำงกำรไดต้กลงใหว้หิำรฮำเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่นันี้คง
บรรยำกำศของควำมเก่ำขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพำะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภำยใน
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรำ้งดว้ยกำรใชผ้นังเป็นตวัรบัน ้ำหนักของอำคำรลงสู่พืน้แทนกำรใชเ้สำค ้ำยนัทัว่ไป นับเป็น
เทคนิคกำรก่อสรำ้ง ทีถ่อืว่ำล ้ำหน้ำมำกในยุคนัน้ (ถอืเป็นหนึ่งในเหตุผลส ำคญัทีท่ ำใหว้หิำรฮำเกยี โซเฟีย ไดร้บั
กำรยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำงโบรำณ ) **ปิดท าการทุกวนัจนัทร ์ถ้าตรงวนัปิดขอ
สงวนสิทธ์ิพาไปขึ้นกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**   

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) **ปิดท าการทุกวนัองัคาร ถ้าตรงวนัปิดขอสงวน
สิทธ์ิพาไปช้อปป้ิงท่ี ทกัซิม สแควร ์แทน** ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่ำซึ่งถอืเป็นเขตประวตัศิำสตรท์ี่ได้รบักำรขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระรำชวงัทอปกำปึ สรำ้งขึน้โดยสุลต่ำนเมหเ์มตที ่2 ในปี 
ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้ำงใหญ่ และมอีำคำรขนำดเล็กอีกจ ำนวนมำก ณ จุดที่สร้ำงพระรำชวงัแห่งนี้สำ มำรถ
มองเหน็ช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมำรม์ำร่ำไดอ้ย่ำงชดัเจน ในช่วงทีเ่จรญิสูงสุดของอำณำจกัร
ออตโตมนั พระรำชวงัแห่งนี้มรีำชวงศ์และขำ้รำชบรพิำรอำศยัอยู่รวมกนัมำกถงึสีพ่นักว่ำคน  น ำท่ำนเขำ้ชมส่วน
ของทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจ่ดัแสดงทรพัยส์มบตัขิำ้วของเครือ่งใชส้่วนพระองคเ์ครือ่งเงนิต่ำงๆ มำกมำย 



จำกนัน้ให้ท่ำนได้สมัผสับรรยำกำศใหม่ ไม่เหมอืนใครกบักำรชมเมอืงอิสตนับูล รูปแบบสไตล์เมอืงเก่ำ ย่าน 
BALAT & FENER ชุมชนชำวยวิเก่ำแก่ กว่ำ 100 ปี ที่อำศัยอยู่ในเขตเมอืงเก่ำของกรุงอิสตันบูลโดยอยู่ฝัง่
บรเิวณเขตยโุรป ท่ำนจะไดส้มัผสัควำมคลำสสคิของตกึเก่ำทีป่ลกูสรำ้งตำมแนวสนัเขำเล่นระดบัแบบมเีอกลกัษณ์ 
และที่ส ำคญัยงัสวยงำม ด้วยสสีนัสดใส สะดุดตำ น่ำมอง จนท ำให้เกดิเป็นมุมถ่ำยรูปชคิๆ เก๋ๆ มำกมำยในเขต
ชุมชนแห่งนี้  

 
ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
  

DAY 9 สนามบินอีสตนับูล – สนามบินเตหะราน     (B/–/–)                 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานอิสตนับลู เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี 
13.15  ออกเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสำยกำรบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5117  ** 

มบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 
16.45 เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
  ** โปรดแต่งกำยดว้ยชุดสุภำพ ณ ท่ำอำกำศยำน กรงุเตหะรำน ประเทศอหิรำ่น ** 

- สุภำพสตร:ี ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสือ้แขนยำวไมร่ดัรปู และเตรยีมผำ้ส ำหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภำพบุรษุ: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเสือ้แขนยำว 

21.45  ออกเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ MAHAN AIR เที่ยวบนิที่ 
W5051  ** มบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

 



DAY 10     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
07.50 เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิำพและควำมประทบัใจ 
 

***************************************************************** 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราการให้บริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียดไฟลท์บิน และ 

เวลาบิน 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ท่านละ 

04 – 13 มกราคม 66 W5050/W5114 BKK-IKA-IST 
W5117/W5051 IST-IKA-BKK 35,999 35,999 35,999 9,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 25,000 บาท 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่ารส์หรฐั 
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) 
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 
 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 
** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตุรกี ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวี
ซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่ำบตัรโดยสำรโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่ำภำษี

สนำมบนิ และค่ำภำษนี ้ำมนัทุกแห่ง กรณตีอ้งกำรอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสำร ไมว่่ำเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง  กรณุำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอำ้งองิค่ำใชจ้ำ่ยกำรจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตำมที่
ตำมทีต่ำรำงอตัรำค่ำบรกิำรระบุ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรโหลดกระเป๋ำสมัภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำสมัภำระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดย
มีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ แต่ทัง้นี้
เจำ้หน้ำทีจ่ะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม) ต่อท่ำน (ตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

- ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศตลอดเสน้ทำงตำมรำยกำรระบุ  
- ค่ำโรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำนตำมรำยกำรที่ระบุ (พกั 2-3 ท่ำน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีำนเทรดแฟร ์กำรแข่งขนักฬีำ  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ ำใหโ้รงแรมตำมรำยกำรทีร่ะยุเตม็ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิ โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั 

- ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถำนทีใ่นโปรแกรม 
- ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ โดยทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม    
- ค่ำมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
- ค่ำเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วต่ำงประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำม

กรมธรรม)์  
 
 

-  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซกัรดี ค่ำมนิิบำรใ์น

หอ้งและค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรำยกำร 
- ค่ำทปิพนักงำนขบัรถ หวัหน้ำทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 80 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคำ้ ผูเ้ดนิทำง 

1 ท่ำน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อำยุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่ำนสำมำรถใหม้ำกกว่ำนี้ไดต้ำม
ควำมเหมำะสมและควำมพงึพอใจของท่ำน โดยส่วนน้ี ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทำงทุกท่ำน ที่
สนำมบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสมัภำระที่มนี ้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสมัภำระใหญ่เกินขนำด
มำตรฐำน  

- ค่ำธรรมเนียมกำรจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตำมควำมตอ้งกำรเป็นกรณพีเิศษหำกสำมำรถท ำได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อำจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด 

- ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณตีอ้งกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิในนำมบรษิทั 
 



เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรณุำท ำกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทำง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัทีน่ัง่กำรจองภำยใน 

2 วนั ตัวอย่ำงเช่น ท่ำนจองวนันี้ กรุณำช ำระเงนิใน2วนัถัดไป ก่อนเวลำ 16.00 น. เท่ำนัน้ โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมตัทินัท ีหำกยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนด และหำกท่ำนมคีวำมประสงค์จะต้องเดนิทำงในพเีรยีดเดมิ 
ท่ำนจ ำเป็นต้องท ำจองเข้ำมำใหม่ นัน่หมำยถึงว่ำ กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตำมระบบ 
ตำมล ำดบั เนื่องจำกทุกพเีรยีด เรำมทีีน่ัง่รำคำพเิศษจ ำนวนจ ำกดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง   
- กรณีลูกคำ้เดนิทำงไม่ได ้สำมำรถเปลีย่นชื่อคนเดนิทำงได ้ก่อนเดนิทำง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใชจ้่ำยใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ำมำรถหำคนมำแทนได ้
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 
- ยกเลกิก่อนกำรเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่ำใช้จ่ำยตำมจรงิ เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่ำใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด  
- หำกมกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไม่ใช่ควำมผดิของบรษิทัทวัร ์ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่ำทวัร์

ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่ำนไดไ้มว่่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ เช่น สถำนทตูปฏเิสธวซี่ำ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืง นโยบำยหำ้มเขำ้ออก
ประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องกำรเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทำง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้ำงบรษิทัทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 21 วนั ก่อนออก
เดนิทำง กรณีแจง้หลงัจำกเจำ้หน้ำทีอ่อกเอกสำรเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร
เรยีกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะ เป็น
ส ำคญัดว้ย กรณุำสอบถำมกบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทำง (เลื่อนวนัเดนิทำง) ทำงบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหกัค่ำใช้จ่ำยกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรบักำรด ำเนินกำรจองครัง้แรก ตำมจ ำนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสำมำรถออกเดนิทำงได้ตำมจ ำเป็นต้องมขีึ้นต ่ำ อย่ำงน้อย 15 ท่ำน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด คณะจะไม่สำมำรถ

เดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสำนงำน 
เพื่อใหทุ้กท่ำนเดนิทำงตำมควำมประสงคต่์อไป  

- ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง หรอื เลื่อนกำรเดนิทำงไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทำงบรษิทัฯ จะแจง้
ใหท้่ำนทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำรเดนิทำงใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลำงำน กรณุำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณี
พเิศษทุกครัง้หำกท่ำนลำงำนแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้



- กรณีทีท่่ำนต้องออกบตัรโดยสำรภำยใน (ตัว๋ภำยในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณำตดิต่อ
สอบถำมเพื่อยนืยนักบัเจำ้หน้ำทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสำรภำยในที่สำมำรถเลื่อนวนัและเวลำเดนิทำงได้ 
เพรำะมบีำงกรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกำล สภำพภูมกิำศ และ ตำรำงบินของท่ำอำกำศยำนเป็นส ำคญัเท่ำนัน้ สิ่งส ำคญั ท่ำนจ ำเป็นต้องมำถึง
สนำมบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยำ่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
กำรไมร่บัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จำกสำยกำรบนิ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบอกีครัง้ก่อนกำรเดนิทำง 
- กรณทีีท่่ำนเป็นอสิลำม ไมท่ำนเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้ำหำรบำงประเภท กรณุำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งน้อย 

7 วนัก่อนกำรเดินทำง หรอืตัง้แต่ที่ท่ำนเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทำงบรษิัทประสำนงำนกบัสำยกำรบินเพื่อจดัเตรียม
ล่วงหน้ำ กรณมีคี่ำใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทำง  

- กรุณำส่งรำยชื่อผูเ้ดนิทำง พรอ้มส ำเนำหน้ำแรกของหนังสอืเดนิทำงทุกท่ำนใหก้บัเจำ้หน้ำทีห่ลงัจำกช ำระเงนิกรณีที่
ท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวั (หลำยท่ำน) กรณุำแจง้รำยนำมคู่นอนกบัเจำ้หน้ำทีใ่หท้รำบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีำยละเอยีดส่วนใดผดิ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบไม่ว่ำ
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหน้ำแรกของหนังสอืเดนิทำงให้ทำงบรษิัทเพื่อใช้ในกำรออกบตัร
โดยสำร 

- หลงัจำกท่ำนช ำระค่ำทวัรค์รบตำมจ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษิทัจะน ำส่งใบนัดหมำยและเตรยีมตวักำรเดนิทำงให้
ท่ำนอยำ่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทำง 

- อตัรำทวัรน์ี้ เป็นอตัรำส ำหรบับตัรโดยสำรเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่ำนจะไมส่ำมำรถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ ำเป็นจะต้องไป และ กลบั ตำมก ำหนดกำรเท่ำนัน้ หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงกรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทำงบรษิทัไม่มนีโยบำยจดัคู่นอนใหก้บัลูกคำ้ที่ไม่รูจ้กักนัมำก่อน เช่น กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระค่ำ
หอ้งพกัเดีย่วตำมทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทำง หรอื พำสปอรต์ ตอ้งมอีำยใุชง้ำนไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่ำ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนำวในต่ำงประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภำพอำกำศจะมดืเรว็กว่ำปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริ่มมดืแล้ว สถำนที่ท่องเทีย่ว

ต่ำงๆ จะปิดเรว็กว่ำปกติ ประมำณ 1-2 ช.ม. กำรเดนิทำงควรเผื่อเวลำให้เหมำะสม และ หำกมสีถำนที่ท่องเที่ยว
กลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะ อำจลื่นไดต้อ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรเดนิเป็นอย่ำงสงู หรอื ใชร้องเทำ้ทีส่ำมำรถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่ำงสะทอ้นเขำ้ตำ อำจท ำใหร้ะคำยเคอืงตำได้ 

- ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกฤดกูำล สภำพภมูอิำกำศ เหตุกำรทำง
กำรเมอืง กำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ เงื่อนไขกำรให้บรกิำรของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทำงบรษิัทจะ
ค ำนึงถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคญั หำกกรณทีีจ่ ำเป็นจะตอ้งมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ ทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 

- เนื่องจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยขำดกบับรษิทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ทำงบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สำมำรถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิำรบำงส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่ำนไม่ต้องกำรได้รบับรกิำร 
หำกระหว่ำงเดนิทำง สถำนทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ชมได ้ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดกต็ำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
กำรไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่ำน เนื่องจำกทำงบรษิทัไดท้ ำกำรจองและถูกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยแบบ
เหมำจำ่ยไปล่วงหน้ำทัง้หมดแลว้ 



- กรณีทีท่่ำนถูกปฎเิสธกำรเดนิทำงเขำ้เมอืง ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีจ่ะเกดิขึน้ตำมมำ และ จะ
ไมส่ำมำรถคนืเงนิค่ำทวัรท์ีท่่ำนช ำระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่ำส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หำกวนัเดนิทำง เจำ้หน้ำทีส่ำยกำรบนิ หรอื ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทำง  
(พำสปอร์ต) ของท่ำนช ำรุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ำ ขำดไปหน้ำใดหน้ำหนึ่ง มหีน้ำใดหน้ำหนึ่งหำยไป มี
กระดำษหน้ำใดหน้ำหนึ่งหลุดออกมำ มรีอยแยกระหว่ำงสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทำง เป็นตน้ ไมว่่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ ทำง
สำยกำรบนิ หรอื เจำ้หน้ำที่ด่ำนตรวจคนออก และ เขำ้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญำตให้ท่ำนเดนิทำงต่อไปได้ ดงันัน้กรุณำ
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทำงของท่ำนให้อยู่ในสภำพดอียู่ตลอดเวลำ ขณะเดนิทำง กรณีช ำรุด กรุณำตดิต่อ
กรมกำรกงสุลกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อท ำหนังสอืเดนิทำงฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่ำไปอ้ำงองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มำทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนักำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทำง หำกท่ำนไดส้่งเอกสำรมำทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่ำนสำมำรถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่ำใชจ้่ำย แต่หำกออกบตัรโดยสำร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋
เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทำงประมำณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนกำรและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจำกบตัรโดยสำร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อัตรำพเิศษ) สำยกำรบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้ำเดนิทำงด้วยกนั กรุณำเชค็อนิพรอ้มกนั และ สำยกำรบนิจะพยำยำม
ทีสุ่ดใหท้่ำนไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ำกทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึ
อำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (TRIPLE) จะ
แตกต่ำงกนั บำงโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอำจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษสีนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทำง  
- มคัคุเทศก์ พนักงำน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัผู้จดั นอกจำกมเีอกสำร

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบนิ , กำรยกเลกิบนิ , กำร

ประท้วง , กำรนัดหยุดงำน , กำรก่อกำรจลำจล , ภยัธรรมชำต ิ , กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยระหว่ำงกำรเดนิทำง ไม่ว่ำกรณีใดๆกต็ำม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมจรงิ กรณีท่ำนลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยงัจุดหมำย
ปลำยทำงตำมทีท่่ำนตอ้งกำร  

- รำยกำรนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรบัเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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