
 

 
 
 
 

ชิวล ์ชิวล ์ตรุกี  8 วนั 6 คืน บิน โอมานแอร ์WY 
Chill Chill Turkey 8 Days 6 Nights Oman Air (WY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 25499 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

 
 
 
 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมที่พกั 

ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

1 
กรุงเทพฯ - เมืองมสักตั - เมืองอิสตนับลู                           

(-/-/D) 
✈ ✈  

PULMAN HOTEL 

@ISTANBUL 

2 

อิสตนับลู-สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์นั พารค์เฉพาะเดือนเมษายนเดือน

เดียวเท่าน้ัน - สุเหร่าสีน ้าเงิน –ฮิปโปโดรม  -พระราชวงัทอปกาปึ – 

มสัยิดฮาเกียโซเฟีย - องัการา   (B/L/D) 

   

HOTEL 2000 BEST 

WESTERN 

@ANGARA 

3 

องัการา-ทะเลสาบเกลือ - นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) – ชม

โรงงานจิวเวอรร่ี์และโรงงานเซรามิค - หุบเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT 

VALLEY) - หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) – ระบ าหนา้ทอ้ง – 

คปัปาโดเกีย   (B/L/D) 

   

CAPPADOCIA 

@BURCU KAYA 

HOTEL   

4 

คปัปาโดเกีย – กิจกรรมพิเศษ Option Tour – โรงงานทอพรหม – 

CARAVANSARAI – KONYA คอนยา่ – โรงงานผา้คอตตอน - เมืองปา

มุคคาเล่ (PAMUKKALE)   (B/L/D) 

   

LYCUS RIVER 

THERMAL HOTEL 

 @ PAMUKKALE 

5 

เมืองปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณ

เอฟฟิซุส-รา้นขนม TURKISH DELIGHT -มสัยิดอิสเบ ISA BEY 

MOSQUE -โบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ – 

โรงงานเคร่ืองหนัง – เมืองคูซาดาซึ KUSADASI  (B/L/D) 

   
HITIT HOTEL  

@ KUSADASI 

6 
เมืองคูซาดาซึ - อีสตนับล ู:  กรุงอิสตนับลู-ล่องเรือช่องแคบบอส

ฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต -อิสตลับูล   (B/L/D) 
   

PULMAN HOTEL 

@ISTANBUL 

7  อิสตลับูล - สนามบินอิสตลับลู – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)  ✈ ✈  

8  กรุงมสักตั (ประเทศโอมาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ   (-/-/-) ✈ ✈ ✈  



 

 
ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

 BKK -MCT 09.15 – 12.35 WY818 6.20 ช.ม. 

MCT -IST 14.25 – 19.00 WY165 5.45 ช.ม. 

IST - MCT 14.00 - 19.55 WY164 5 ช.ม. 

MCT - BKK 21.10 - 06.20 WY817 5.45 ช.ม. 

 
 
 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ - เมืองมสักตั - เมืองอิสตนับล ู                           (-/-/D) 

 

06.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น  

4 สายการบิน OMAN AIR ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการ

เดินทางแก่ท่าน 

 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองมสักตั โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-818 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที ) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมสักตัเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

(ใชเ้วลาตอ่เครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาที) 

14.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-165  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 45 นาที ) 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PULMAN HOTEL @ISTANBUL หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

วนัที่สอง อิสตนับูล – องัการา - สุสานอตาเตริก์ – ทะเลเกลือ -คปัปาโดเกีย   (B/L/D) 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จ  าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไมร่ดัรูป และเตรียมผา้ส าหรบัคลุมศีรษะ  

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมร่ดัรูป 

น าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรม

เป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนต์โซเฟีย

ผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาใน

การก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้รา้งซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุด

ศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆ

ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้ง

แสดงประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี

แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสรา้ง

ในอียิปตเ์พ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตันบูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ

เสาคอนสแตนตินท่ี 7  



 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตร์

ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมห์

เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้ง

พระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญ

สูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงส่ีพนักว่าคนน า

ท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

จากน้ันน าทุกท่าน เขา้ชมสุเหร่าโซเฟีย (HAGLA SOPHAGLA SOPHLA) หรือ พิพิธภณัฑอ์ายาโซเฟีย 

(AYASOFYA MUSEUM) ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง และเป็นโบสถท์รงโดมท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลกมาเป็นเวลาเกือบพนัปี สรา้งโบสถค์รั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 360 ในสมยัของ จกัรพรรดิคอนสแตนติน 

(Constantine) ท่ี เมืองคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัตะวนัออก คือเมืองอิส

ตนับูลในปัจจุบนั แต่มหาวิหารท่ีเราไดเ้ห็นกนัในปัจจุบนั ก่อสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 532 - 537 ในสมยัของจกัรพรรดิ

จสัติเนียนเพ่ือเป็นวิหารหลวงส าหรบัประกอบพระราชพิธีต่างๆ และยงัเป็นท่ีประทบัของประมุขกรีกออรโ์ธดอกซ ์ 

โดมมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางกวา่ 31 เมตร และสูงถึง 55 เมตร ก่อนจะเปล่ียนฮาเกียโซเฟียใหก้ลายเป็นมสัยิด โดยมีการ

ท าลายพระแท่น และฉาบปูนทบัโมเสกไอคอนสญัลกัษณข์องศาสนาคริสตเ์อาไว ้บางภาพก็ถูกเอามา่นบดบงั นับแต่

น้ันฮาเกียโซเฟียก็ไดก้ลายเป็นทรพัยสิ์นของสุลต่าน และไมเ่ปิดใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมมาเป็นเวลากวา่ 500 ปี 

นกระทัง่ปี ค.ศ. 1935 ฮาเกียโซเฟียไดเ้ปล่ียนสถานะจากการเป็นมสัยิดหลวงมาเป็นพิพิธภณัฑ ์และเปิดให้

สาธารณะชนไดเ้ขา้ชมความงดงามดา้นในอีกครั้งส าหรบัการเจรจาธุรกิจในอดีต  



 

น าทุกท่านเขา้ชม สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์นั พารค์ EMIRGAN TULIP PARK   สวนดอกทิวลิปหลากสีหลายสาย

พนัธุนั์บลา้นดอกท่ีสวยท่ีสุด และมีช่ือเสียงท่ีสุดของตุรกี ตลอดเดือนเมษายน เทศกาลทิวลิปอิสตนับูล เป็นเทศกาล

ประจ าปี โดยจะจดัในช่วง 3 สปัดาหสุ์ดทา้ยของเดือนเมษายน เพ่ือเฉลิมฉลองทั้งฤดูใบไมผ้ลิ และความส าคญัของ

ดอกทิวลิป ท่ีมีต่ออาณาจกัรออตโตมนั และวฒันธรรมตุรกี ปกติแลว้เทศกาลน้ีจดัขึ้ นท่ีสวนสาธารณะ ท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของเมือง เช่น สวนสาธารณะ Gulhane สวนสาธารณะ Yildiz สวนสาธารณะ Beykoz รวมทั้งสวนสาธารณะ 

Emirgan ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางจาก เมืองอิสตนับูล มุ่งหนา้สู่เมืององัการา ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวง

ของจงัหวดัองัการา องัการาเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองรองจากอิสตันบูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

ระยะทาง 447 กิโลเมตร ) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL 2000 BEST WESTERN @ANGARA หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม องัการา - ทะเลสาบเกลือ - นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) – ชมโรงงานจวิเวอรร์ี่

และโรงงานเซรามิค - หุบเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) - หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR 

VALLEY) – ระบ าหนา้ทอ้ง – คปัปาโดเกีย                                           (B/L/D) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เพ่ือยลเสน่หท์ะเลสาบเกลือ ชมทะเลสาบน ้าเค็ม LAKE TUZ 

ทะเลสาบน ้าเค็มท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของตุรกี เมื่อหนา้รอ้นมาถึงน ้าจะเหือดแหง้เหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่น

หนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสีขาวสุดลกูหูลกูตา และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนัง STAR WAR ดว้ย  



 

 

น าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมือง

ใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกันเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาว

โรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่า

เรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครัวหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชุม มีบ่อน ้าและระบบระบาย

อากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะ ชมโรงงานจวิเวอรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก 

น าท่านชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู หุบเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) เป็นหุบเขาท่ีถูกธรรมชาติ

สรา้งสรรคเ์ป็นรูปต่างๆ มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและคลา้ยคลึงกบัพ้ืนผิวบนดวงจนัทร ์ซ่ึงรอบๆบริเวณน้ี เต็มไปดว้ยหิน

รูปทรงต่างๆ จ านวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผูส้รา้งข้ึน เช่น รูป อฐู, งู, แมวน ้า, พระแมม่ารีย ์และ ภูมิประเทศ

บริเวณน้ีเป็นสีชมพ ูเป็นเอกลกัษณแ์ละเป็นจุดเด่นท่ีท าให ้หุบเขาแห่งน้ี มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 



 

แวะชมโรงงานทอพรม สินคา้ข้ึนช่ือและมีคุณภาพดีของประเทศตุรกี อิสระใหเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 

ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และ

ถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ าหนา้ท่ีเป็นป้อม

ปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ BELLY DANCE เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อยา่งหน่ึงเกิด 

ขึ้ นมาเม่ือประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียน นักประวติัศาสตรเ์ช่ือกนัวา่ชนเผ่ายิปซี 

เร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าให  ้

ระบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่นสวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีใน 

ปัจจุบนั (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 



 

  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL @CAPPADOCIA 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ คปัปาโดเกีย – กิจกรรมพิเศษ OPTION TOUR – โรงงานทอพรหม – CARAVANSARAI – 

KONYA คอนยา่ – เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)   (B/L/D) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(OPTIONAL TOUR) 

1.บอลลนูทวัร ์(BALLOON TOUR) ส าหรบัท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรม

เสริมพิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปขึ้ นบอลลูน เพ่ือชม

ความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้ากใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 

30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูน ท่านละประมาณ 250-300 

เหรียญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุม

กิจกรรมพิเศษไมค่รอบคลุมการขึ้ นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงัน้ันขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

2.  รถจี๊ปทวัร ์(JEEP TOUR) ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรม

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของ

เมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจ๊ีป ประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในการนัง่รถจ๊ีปอยู่ท่ี ท่านละ 120 – 150 เหรียญดอลลารส์หรฐั(USD) ขึ้ นอยู่กบัฤดูกาล โปรด

ทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัรไ์มค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ  



 

3.  รถโบราณ (MUSTANG CLASSIC CAR) ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ

ภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพ่ือชม

ความสวยงามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกียบริเวณภาคพ้ืนดินในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถเดินทางไปได ้ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง จ ากดัโดยสารไม่เกิน 3 ท่าน/คนั ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมในการนัง่รถมสัแตงโบราณอยู่ท่ี ท่านละ 

100 – 150 เหรียญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึ้ นอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร์

ไมค่รอบคลุมกิจกรรมพิเศษ  

 

ค าแนะน า 

เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซ้ือแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่าน้ัน  

ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบ

ตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

 กิจกรรมน้ี ไมอ่นุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมว่า่กรณี

ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัผิดชอบทุกกรณี 

ส าหรบัท่านท่ีไมร่่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษท่านจ าเป็นตอ้งพกัผ่อน รอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ 

เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง (189 กิโลเมตร) เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือ

แร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หนา้ผา  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL @ PAMUKKALE หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

วนัที่หา้ เมืองปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-รา้นขนม 

TURKISH DELIGHT -มสัยดิอิสเบ ISA BEY MOSQUE -โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์-วิหารเทพี

อารเ์ทมิสโบราณ – โรงงานเครือ่งหนงั – เมืองคูซาดาซึ KUSADASI  (B/L/D) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ

หลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความ

งดงามมากท่านจะไดส้มัผสั เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็น

น ้าพุเกลือแร่รอ้นซ่ึงเช่ือกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการ

พงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละคร 

แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็น 

จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซ้ือของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปท่ีูนอนเส้ือผา้ เป็นตน้ เป็น

สินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100% สินคา้คุณภาพขึ้ นช่ือจากประเทศตุรกี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนั 

เขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ

กลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ี



 

สามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี  

น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึง

ทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิ

สติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE เป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคัญท่ีสุดซ่ึงสะทอ้นถึง

จุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทบัของมสัยิด

เมยยาดในดามสักสั มสัยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งข้ึนบนเนินเขาตะวนัตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพ้ืนท่ีและมี 

harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (ST. 

JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีใน

ปัจจุบัน จากน้ันน าท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยยุ์ค

โบราณ ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้ 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี KUSADASI ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   

2 ชัว่โมง 50 นาที เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีส าคญั

ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ  

น าท่านเช็คอินที่พกั  

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั HITIT HOTEL @ KUSADASI หรือเทียบเทา่  

 

 

 



 

วนัที่หก เมืองคูซาดาซึ -อีสตนับล ู:  กรุงอิสตนับูล-ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์าร์

เก็ต    (B/L/-) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสตลับูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 – 7 ชัว่โมง (ระยะทาง 560 กิโลเมตร) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั BOSPHORSU CRUISE จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท าให้

ประเทศตุรกีไดร้บัสมญานามวา่ ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัเน่ืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือท่ีเช่ือมทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli 

Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เช่ือใหร้ถยนตส์ามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรป

และเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งส้ิน 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็น

อนัดบั 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดบัท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือพรอ้มด่ืมด า่กบับรรยากาศสองขา้งทาง 

ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงาม

ตระการตา  

 

น าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรือ ตลาดเครื่องเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝาก

ไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ้ นช่ือและ

ถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 



 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพ่ือใหทุ้กท่านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิง 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PULMAN HOTEL @ISTANBUL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่เจด็ อิสตลับูล - สนามบินอิสตลับูล – สนามบินสุวรรณภูมิ                      (B/-/-) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตนับูล IST 

14.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่เมืองกสักตั ประเทศโอมาน  

   โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-164 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมสักตั เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

21.10 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-817 

   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

วนัที่แปด อีสตนับล ู– กรุงมสักตั (ประเทศโอมาน)                             (-/-/-) 

 

06.20 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ BKK กรุงเทพมหานคร  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 
(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริม

เตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่

เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ ่

2 ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

05-12 เมษายน 2566 44,988 44,988 43,988 9,000 

10-17 เมษายน 2566  

12-19 เมษายน 2566 
47,988 47,988 46,988 9,000 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย /ทริป/ท่าน 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิกการ

เดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมในกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็น

จริง 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จา่ยมดัจ า 15,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง (เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายช่ือและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด  

ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้  

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ น 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทางแต่

ทั้งน้ีตอ้งยดึกฏของสายการบินเป็นหลกั  

กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกวา่ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด 

กรณีแจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี  

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (UPGRADE) หรือ 

เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (CHANGE DATE) ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน OMAN AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้

ทอ้งเครื่องบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรมั  

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง HAND CARRY (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 ท่าน 

TRIPLE วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 



 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมอยา่งชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผู์มี้ประสบการณ์ตลอดการเดินทาง 

ค่าน ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่า

สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

หมายเหตุ : ประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงัน้ันการเลือกซ้ือ  

OPTIONAL TOUR ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน  

 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการและน ้าด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

ประกนัโควดิ ท่ีประเทศตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจติดต่อซ้ือเพ่ิมเติมไดท่ี้บริษัทฯ) 

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทั้ง 2 ประเทศ (ขึ้ นอยูก่บัมาตรการการเดินทางเขา้-ออก ประเทศในช่วงน้ัน) 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไมติ่ดกนั 

หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียง

ใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 

หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต ์

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะ 

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ

ทดัรตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล ระดบั

ของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 



 

ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยุดส าคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ พกัโรงแรม 

ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี

ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษ

อ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย 

หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือ

ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จากสายการบินเม่ือ

เท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวสิยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ ค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 



 

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก

ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆใน

การท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(โดยน ้าหนักประตูน้ันอยูท่ี่ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 

ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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