
     
 

 

รหัสโปรแกรม : 25619(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิมสักตั – สนาบนิอสิตนับลู - โรงแรมทีพ่กั 

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 9 เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิ OMAN AIR พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่
ทกุทา่น 

09.10 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิมสักตั ประเทศโอมาน โดยเทีย่วบนิที ่WY818  
12.05 น.  ถงึสนามบนิมสักตั แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
14.35 น.  ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่WY165 
19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ

แลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมพีพั่ก (เวลาทีป่ระเทศตรุกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) 
 ทีพ่กั Golden Way Hotel Istanbul หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – เกาะเจา้ชาย – มสัยดิชามลกีา - ยา่นคาดคิอย                         (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านหลบหนีจากถนนที่วุ่นวายของเมอืงใหญ่ ไปส ารวจเกาะเจา้ชาย (Prince Islands) ใหท้่าน
เพลดิเพลนิไปบนเรือส าราญล่องทะเลมารม์ารา (Marmara Sea) และตื่นตากับทวิทัศน์ที่สวยงาม
ของเมอืงอสิตันบลูสองฝ่ังทะเล น าท่านเทีย่วชมเขตบูยูกาดา (Büyükada) บนเกาะอดาลา เกาะที่
ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะเจา้ชาย (Adalar Island) สถานที่พักตากอากาศหนา้รอ้นยอดฮติบนหมู่เกาะ ซึง่
บรรดาเจา้ชายในยคุไบแซนไทนเ์คยใชเ้ป็นทีป่ระทับ และเป็นทีม่าของชือ่เกาะ  
 
 
 

            

 น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศตรุก ี กบัเสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางจากท ัว่โลก 

ทอ่งเทีย่วเสน้ทางใหม ่กบัสถานทีใ่หม่ๆ  ไมซ่ า้ใคร 

เกาะเจา้ชาย เกาะสดุคลาสสคิในทะเลมามารร์า่ เมอืงบรูซ์า่ ศนูยก์ลางผา้ไหมของตรุก ี

เมอืงเอสเกซเีฮยีร ์เมอืงมหาวทิยาลยั บรรยากาศเฉกเชน่ยโุรป  

เมอืงบเีลจคิ เมอืงโบราณสมยัออตโตมนั  

เทีย่วอสิตนับลูฝั่งเอเชยีทีบ่า้นเรอืนแปลกตาไปดว้ยสสีนสดใส 

  พเิศษ  รบัประทานมือ้ค า่ ณ รา้น Salt Bae กอ่นกลบัไทย  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย  เป็นเวลาอสิระใหท้่านไดเ้ทีย่วชมบา้นเรอืนยุคออตโตแมนทีห่รูหรา ทีบ่างแห่งปรับเปลีย่นมาเป็นคาเฟ่ 

รา้นอาหาร รา้นคา้ หรอืมองหาววิสวย ๆ ของเกาะ ถา่ยรปูไดต้ามสบาย  
*ทา่นสามารถซือ้ทัวรท์อ่งเทีย่วทั่วเกาะดว้ยรถมา้ (ยงัไมร่วมในคา่ทัวร)์ ใหท้า่นชืน่ชมความสงบและความ
งามของเกาะ เรยีนรูเ้กีย่วกบัประวัตศิาสตรท์ีน่่าอศัจรรยข์องทอ้งถิน่ พรอ้มไกดบ์รรยายบนรถมา้ลาก หรอืที่
เรยีกกนัวา่เฟอทิอน (Phaeton) ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นน่ังเรอืกลับสูเ่มอืงอสิตันบลู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชมมสัยดิชามลกีา (Camlica Mosque) ตัง้อยู่ฝ่ังเอเซยีของเมอืงอสิตันบูล 
มัสยดิชามลีกาตัง้อยู่บนเนินเขา Kamlyka เป็นมัสยดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกี มีเนื้อที่ 57,500 
ตารางเมตร เริม่ก่อสรา้งเมือ่วันที ่6 สงิหาคม 2013 และเปิดใหป้ฏบิัตศิาสนกจิครัง้แรกเมือ่วันที่  7 
มนีาคม ค.ศ 2019 ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้ง 66.60 ลา้นเหรยีญดอลลา่สหรัฐ มัสยดิแห่งนี้ไดถ้กู
บันทกึใหเ้ป็นมัสยดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัตศิาสตร์ของตุรกี หอคอยที่มคีวามสูงตระหง่านจ านวน 6 
หอคอย โดยการอา้งจากศรัทธาของศาสนาอสิลามทีม่อียู ่6 ประการดว้ยกนั โดยหอคอยทัง้ 4 มคีวาม
สูง 107.10 เมตร ไดส้ือ่ถงึชัยชนะของชาวเตริ์กที่ชนะไบเซนไทล ์ในการท าสงคราม Malazgirt ปี
ค.ศ. 1071  สว่นโดมหลักจะมคีวามสงู 72 เมตร สรา้งโดยมกีารอา้งองิจาก 72 เชือ้ชาตทิีพั่กอาศัยใน
เมอืงอสิตันบลู  

 

 

 

 

 

 

 



จากนัน้น าท่านเทีย่วชมยา่นคาดคิอย (Kadikoy) ยา่นท่องเทีย่วฝ่ังเอเชยีของเมอืงอสิตันบลู ดว้ย
ความทีอ่าคารบา้นเรอืนมลีักษณะน่ารักแปลกตาดว้ยมสีสีันสดแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหลัง ตัง้ลดหลั่น
กันตามแนวเนนิเขาเตีย้ๆ ยา่นนี้เป็นอกีหนึง่ในยา่นทีช่าวอสิตันบลูจะมาใชเ้วลาในการพักผ่อน น่ังดืม่
กาแฟตามคาเฟ่น่ารักๆ  
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
***อสิระรบัประทานอาหารค า่ในยา่นคาดคิอย เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวัของทา่น*** 

ทีพ่กั Golden Way Hotel Istanbul หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม อสิตนับลู – บรูซ์า่ – มสัยดิแกรนดบ์รูซ์า่ - ตลาดผา้ไหม                            (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบูรซ์่า (Bursa) ระยะทาง 155 กม. เมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันออกของตรุก ีเป็น

เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมทีม่คีุณภาพ และเป็น

ศนูยก์ลางการผลติผา้ไหมเพือ่สง่ออกกวา่ 70% ของไหมทีน่ีจ่ะน าไปทอเป็นพรม ซึง่เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของ

ตุรก ีเมอืงนี้ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมัน ตัง้แต่ปีค.ศ. 1326-1362 

กอ่นทีจ่ะยา้ยไปยงัเมอืงเอดริเ์น  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย   น าท่านชมความงามของมสัยดิเกา่แกข่องเมอืงบูรซ์่า (Grand Mosque) ภายในจะพบกับผลงานอัน

ละเอยีดออ่น และประณีตของงานกระเบือ้งประดับทีม่สีสีนัลวดรายทีล่ะเอยีด และซบัซอ้นอยา่งพศิดาร ทัง้

ลายรปูวงกลม รปูดาว ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของศาสนาอสิลาม และรปูเรขาคณติ ใหท้า่นไดช้มความสวยงาม

ของตัวเมือง ที่ในอดีตกษัตริย์ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองนี้เป็นที่ฝังศพ และ

นอกจากนัน้ยังถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนทีส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ย ตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช้ือ่วา่

เป็นเมอืงทีม่สีเีขยีว Green Bursa ผา่นชมสเุหรา่สเีขยีว (Green Mosque) และสสุานสเีขยีว (Green 

Tomb) ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงบรูซ์า่ 
 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า (Bursa Silk Market) ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียง

ใตข้องประเทศตรุก ีซึง่อยูไ่มไ่กลจากทะเลมารม์ารา่มากนัก โดยตลาดแหง่นีค้า้ขายผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม

เป็นหลักโดยเฉพาะผา้คลุมศรีษะลวดลายพืน้เมอืงจะขายดเีป็นพเิศษ อันเนื่องมาจากตรุกเีป็นประเทศทีม่ี



ผูนั้บถอืศาสนาอสิลามมากอกีหนึง่ประเทศ ซึง่นอกจากผา้คลมุแลว้ก็ยงัมเีสือ้ผา้หลากหลายแบบ และดว้ย

สสีนัของผา้ไหมทีส่ดใสนีเ่องทีท่ าใหต้ลาดแหง่นีก้ลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั       Levor Hotel Bursa หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่ ี ่ บรูซ์า่  – เอสเกซเีฮยีร ์– ลอ่งเรอืชมเมอืง – เดนิเลน่เมอืงเกา่                     (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเอสเกซเีฮยีร ์(Eskişehir) ระยะทาง 150 กม. ชือ่ของเมอืงนี้เป็นค าประสม
สองค าในภาษาตรุกคีอื Eski แปลว่า "เกา่" และ Sehir แปลว่า "เมอืง" เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ดา้นตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศตุรกี  มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองราว 717,135 คน เมืองนี้ตัง้อยู่บนฝ่ัง
แม่น ้ า Porsuk ที่อยู่เหนือจากระดับน ้ าทะเลประมาณ  792 เมตร เป็นแม่น ้ าที่ไหลหล่อเลี้ยงหุบ
เขา Phrygian อันอุดมสมบูรณ์ ในบรเิวณเนนิเขาใกล ้ๆ  นัน้มกีารคน้พบน ้าพุรอ้น (Hot springs) อยู่
หลายแห่ง เมอืงนี้เป็นทีรู่จ้ักกนัวา่เป็นเมอืงมหาวทิยาลัยเพราะเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยสองแหง่คอื
มหาวทิยาลัยออสมังกาซ ีเอสเกสซเีฮยีร ์(Osmangazi Eskişehir University) และมหาวทิยาลัยอนา
โดลู (Anadolu University) โดยเฉพาะมหาวทิยาลัยอนาโดลูนัน้ถือไดว้่าเป็นมหาวทิยาลัยทีใ่หญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี
โปรแกรมการเรยีนทางไกลหรอื Distance Education System จ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนกับ
มหาวทิยาลัยแหง่นีจ้งึมมีากเกอืบสองลา้นคน 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย   น าทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามและทัศนยีภาพของเมอืงรมิสองฝ่ังแมน่ ้า จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมยา่น

เมอืงเกา่ของเมอืงเอสเกซเีฮยีร ์ทีม่สีภาพแวดลอ้มคลา้ยกบับา้นเมอืงในทวปียโุรป 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั The Merlot Hotel Eskisehir หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่า้ เอสเกซเีฮยีร ์–  บเีลจคิ – สสุานเออรต์กุรลุ กาซ ี- อสิตนับลู                    (B/L/D)   

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบเีลจคิ (Bilecik) ระยะทาง 80 กม. เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นบา้นสไตล์
ตุรก ีทีไ่ดรั้บการบรูณะใหมห่ลายหลัง จนสามารถดงึดูดใจนักท่องเทีย่วมากขึน้เรือ่ยๆ ดว้ยมรดกทาง
สถาปัตยกรรมอันยาวนาน เมอืงบเีลจคิจงึไดรั้บเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของ European Association of 
Historic Towns and Regions 
น าทา่นเขา้ชมสสุานของเออรต์กุรุล กาซ ี(Ertugrul Gazi) สรา้งโดยออสมนั เบย ์(Osman Bey) 
บดิาแหง่รัฐออตโตมัน (Ottoman State) สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 เพือ่เป็นสสุานแก่เออรต์กุรลุ กาซ ี
ผูเ้ป็นบดิาทีเ่สยีชวีติในปีค.ศ 1280 สสุานแหง่นีไ้ดรั้บการดแูลเป็นอยา่งดมีาตลอด บรเิวณสสุานมกีาร
จัดสวนดอกไมท้ีส่วยงาม ใหท้่านเวลาถ่ายภาพประทับใจร่วมกับยามประจ าการหนา้ประตูทางเขา้ ที่
แต่งกายดว้ยชดุทหารออตโตมัน จากนัน้เป็นเวลาอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงบรเิวณรอบ
สสุาน    
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
https://en.wikipedia.org/wiki/Porsuk_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_spring
https://en.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir_Osmangazi_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir_Osmangazi_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir_Osmangazi_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Anadolu_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยภาพกบัหอนาฬกิาบเีลจคิ (Bilecik Clock Tower) หอนาฬกิาโบราณ
ใจกลางเมอืง ทีบ่รเิวณโดยรอบตกแตง่ดว้ยสวนดอกไมท้ีส่วยงาม พรอ้มกบัป้ายชือ่เมอืง  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย   น าท่านชมซากโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (Ruins for St.George) ซากโบสถค์รสิตน์กิายออรโ์ธด๊อกซ ์ที่

ยังหลงเหลอือยูใ่นประเทศตรุก ีทีม่อีายมุากกวา่หลายรอ้ยปีกอ่นทีพ่วกออตโตมันจะมายดึครองพืน้ที
บรเิวณนี้ จุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คือ โครงสรา้งของบรเิวณหลังคาของโบสถ์ที่ยังคงเหลืออยู่ แต่
กระเบือ้งหลังคาไดส้ญูหายไปหมดแลว้ ท าใหซ้ากโบสถแ์หง่นี้มลีักษณะทีส่วยงามแปลกตา และเป็น
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาตอ้งแวะถ่ายรูปเก๋ๆกลับไป ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่           
เมอืงอสิตันบลู ระยะทาง 199 กม. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
ทีพ่กั Golden Way Hotel Istanbul หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่ก สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สเุหรา่สนี า้เงนิ – อโุมงคเ์ยเรบาทนั - จตัรุสัทกัซมิ – SaltBae 

– สนามบนิอสิตนับลู                                                                              (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑ์
ฮายาโซฟีอา เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนานกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า และ
ในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑ์ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ 
และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาด
มหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
น าท่านเขา้ชมภายใน สุเหร่าสนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานที่ศักดิส์ทิธิท์างศาสนาที่มีความ
สวยงามอกีแห่งหนึง่ ซึง่ชือ่นี้ไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน 
ถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที ่1  ค.ศ. 1609 ใช ้

เวลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมอโุมงกเ์ก็บน า้เยเรบาทนั (Yerebatan Sarnici) สรา้งในสมยัจักรพรรด ิ

จัสตเินยีนในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามอสิตันบลูถกูขา้ศกึ

ปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาค ้าหลังคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จุน ้าได ้

ทัง้หมด 80,000 ลกูบาศกเ์มตร น ้าทีไ่ดส้ง่ผา่นทอ่มาจากแหลง่น ้าทีอ่ยูห่า่งออกไป 20 กโิลเมตร ใกล ้

กบัทะเลด า ทีม่าของสถานทีแ่หง่นีช้วนใหข้นลกุอยูไ่มน่อ้ย เสาคอลัมน ์หัวเสา และฐานเสาน ามาจาก

ซากหักพังของอาคารหลายแห่ง มเีสาทรงแปลกๆ อย่างเสาประดับรูปศรีษะเมดูซาทีก่ลับหัวลงและ

ตะแคงขา้ง รวมทัง้เสาหยาดน ้าตาในยคุออตโตมนั 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย น าท่านเทีย่วชมจตัรุสัทกัซมิ (Taksim Square) ถนนสายนี้เรยีกไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืง

อสิตันบลู มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพืน้เมอืงหรอืแมแ้ตร่า้นอาหารทะเล อกีทัง้
ยงัมรีา้นหนังสอื, รา้นชา กาแฟ และไอศกรมี ตลอดถนนสายนี ้และยงัมแีทรม (Tram) โบราณ  
ใหน่ั้งเล่นชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอสิตันบูล ถนนนี้ใช่ ว่าจะมแีต่คนเดนิตอนกลางวัน
เทา่นัน้ พอตกกลางคนืจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสยีงดังกึง่บาร ์ 
มทีัง้นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ังพบปะสังสรรคเ์ต็มแน่นแทบทกุรา้น เรยีกว่าเป็นจดุนัดพบ
ยอดนยิมของ ชาวเมอืงเลยก็ว่าได  ้จากนัน้เป็นเวลาอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับเลอืกซือ้สนิคา้
ของฝาก หรอืน่ังพักผอ่นตามรา้นคาเฟ่น่ารักๆ ในยา่นนี้ 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
***พเิศษกอ่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย*** 

 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Nusr-Et (Salt Bae) เมนสูเต็กเนือ้  
(3 Course / Salad – Steak – Dessert) ไมร่วมเครือ่งดืม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิมสักตั - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                

00.55 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR โดยเทีย่วบนิที ่WY166 
06.50 น. ถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
08.50 น.  ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่WY815 
18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ...   
 

     

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร  

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 2,000 บาท/ทา่น 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ    

 คา่อาหารทัง้หมด ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ   

 ค่าประกันอบุตัเิหตุระหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางในประเทศตรุก ี 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

31 ม.ีค. – 6 เม.ย. 2566 59,900.- 59,900.- 54,900.- 48,900.- 10,000.- 



 คา่บรกิารน า้ด ืม่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 Giftset ของทีร่ะลกึจากตรุก ีทา่นละ 1 ชุด  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Oman Air อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 23 กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่,  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย(ถา้ม)ี 

× คา่ตรวจ PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเขา้ทีป่ระเทศไทย (ถา้ม)ี  

 

 

 

 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 มดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 37,900 บาท ช าระภายในวนัที ่1 ม.ีค. 2566  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไมช่ าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวันที ่2 ม.ีค. 2566 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่น

และคนืเงนิจ านวน 12,000 บาท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล เพือ่เป็นหลกัฐาน 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

 



 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่1 ม.ีค. 2566  คนืเงนิจ านวน 12,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่2 ม.ีค.– 17 ม.ีค. 2566  คนืเงนิจ านวน 34,900  บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่17 ม.ีค. 2566 จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทาง

ตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดัในการใหบ้รกิารของสาย

การบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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