
หน้า 1 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

BHT9220633 ทัวรต์ุรกี New Year Turkey 7D5N BY WY 
 

 
 
 
 
 



หน้า 2 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

 

 
ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

28DEC22 BKK -MCT 0915 – 1235 WY818 4.30 ช.ม. 

28DEC22 MCT -IST 1425 - 1900 WY165 6.20 ช.ม. 

03JAN23 IST - MCT 0100 – 0700 WY166 6.20 ช.ม. 

03JAN23 MCT - BKK 0900 – 1745 WY815 4.30 ช.ม. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วัน 
ค า่ 

โรงแรมท่ีพัก 

หรือเทียบเท่า 

1 
กรุงเทพฯ - เมืองมัสกัต - เมืองอิสตันบลู                           

(-/-/D) 
✈ ✈ ✓ 

PULMAN HOTEL 

@ISTANBUL 

2 
อิสตันบูล – อังการา - สุสานอตาเติร์ก – ทะเลเกลือ -คัปปาโดเกีย  

(B/L/D) 
✓ ✓ ✓ 

CAPPADOCIA BURCU 

KAYA HOTEL   

3 

คัปปาโดเกีย -กิจกรรมพิเศษ บอลลูน หรือ JEEP TOUR SAFARI -นคร

ใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) – ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีและโรงงาน

เซรามิค - หุบเขาเดฟเรนท์  

(DEVRENT VALLEY) -หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY)                            

(B/L/D) 

✓ ✓ ✓ 
CAPPADOCIA BURCU 

KAYA HOTEL   

4 
คัปปาโดเกีย – CARAVANSARAI – KONYA คอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ 

(PAMUKKALE)   (B/L/D) 
✓ ✓ ✓ 

LYCUS RIVER 

THERMAL HOTEL @ 

PAMUKKALE 

5 
เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคูซาดาซึ KUSADASI  – เมืองอิซเมียร์ IZMIR    

(B/L/D) 
✓ ✓ ✓ 

Hitit Hotel  @ 

KUSADASI 

6 

เมืองคูซาดาซึ –เมืองบูร์ซา BURSA - กรุงอิสตันบูล      

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าสีน ้าเงิน –

ฮิปโปโดรม  -พระราชวังทอปกาปึ - มัสยิดฮาเกียโซเฟีย   (B/L/-) 

✓ ✓ ✓ - 

7 เมืองมัสกัต - กรุงเทพฯ                           (-/-/-) ✈ ✈ ✈  



หน้า 3 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

วันท่ีแรก กรุงเทพฯ - เมืองมัสกัต - เมืองอิสตันบลู                           (-/-/D) 

 

06.30 น. คณะผู้เดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน  

4 สายการบิน OMAN AIR …. ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

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

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมัสกัตเพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  

(ใชเ้วลาต่อเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 40นาที) 

14.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-165 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.20 ชัว่โมง) 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก PULMAN HOTEL @ISTANBUL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสอง อิสตันบูล – อังการา - สุสานอตาเติร์ก – ทะเลเกลือ -คัปปาโดเกีย  (B/L/D) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก  



หน้า 4 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

ออกเดือนทางจากเมืองอิสตันบูล มุ่งหน้าสู่เมืองอังการา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและ

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอังการา อังการาเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง ระยะทาง 447 กิโลเมตร )น าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ 

(ATATURK MAUSOLEUM) หรือ อะนิตกาเบอร์ (ANITKABIR)เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ 

Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้น าในสงครามการกอบกูอ้ิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสุสานของ ISMET INNONU ระธานาธิบดี

คนท่ี 2 ของตุรกี สุสานแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 

มีความส าคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ท่ีพิมพ์ระหว่างปี 1966-

1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสาน อตาเติร์กแห่งน้ีเป็นสัญลักษณ์ในธนบัตร 

ระหว่างทางน าท่าน ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เพื่อยลเสน่ห์ทะเลสาบเกลือ  

ชมทะเลสาบน ้าเค็ม LAKE TUZ ทะเลสาบน ้าเค็มท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรกี เมื่อหน้ารอ้นมาถึง 

น ้าจะเหือดแหง้เหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้ นสีขาวสุดลูก

หูลูกตา และยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนัง STAR WAR ดว้ย  

 



หน้า 5 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคัปปาโดเกีย หรือ คัปปาโดเชีย (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 

3 ชัว่โมง 40 นาที ระยะทาง 335 กิโลเมตร ) ดั้งเดิมค าน้ีมาจากภาษาเปอร์เชีย ซึ่งแปลว่า คัต

ปาตุกา (KATPATUKA) มีความหมายว่า ดินแดนท่ีมีมา้อันแสนสวย  

( THE LAND OF BEAUTIFUL HORSES) คัปปาโดเกียตั้งอยู่บนพื้ นท่ีๆ เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ชื่อ 

เอร์จีเยส (ERCIYES) มีความสูงประมาณ 3,916 เมตร บนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดท้ังปี เราจึง

สามารถมองเห็นไดท้ั้งทะเลด า และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมื่อยอ้นกลับไปเมื่อหลาย100 ปีท่ีผ่าน

มา เมืองน้ีเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ และถูกลาวาปกคลุมพื้ นท่ีหลายรอ้ยไมล์ ลาวาเหล่าน้ีจึงถูกทับ

ถมกันเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ซึ่งต่อมาไดเ้กิดพายุอย่างรุนแรง ท้ังลมท้ังฝนกัดกร่อน

ร่อนชั้นลาวาต่างๆ จนกลายเป็นสภาพหุบเขา และบางพื้ นท่ีเกิดเป็นร่องลึก บางท่ีจะแปรสภาพเป็น

เสาหิน กรวยหิน ก าแพงถ ้า และเน้ือหินในหุบเขาเหล่าน้ีเป็นเน้ือหินอ่อนจึงเหมาะแก่การแกะสลัก 

และเจาะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL  4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม คัปปาโดเกีย -กิจกรรมพิเศษ บอลลูน หรือ JEEP TOUR SAFARI -นครใตด้ิน (UNDERGROUND 

CITY) – ชมโรงงานจิวเวอร์ร่ีและโรงงานเซรามิค - หุบเขาเดฟเรนท์  

(DEVRENT VALLEY) -หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY)                            (B/L/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR) 

1.บอลลูนทัวร ์(Balloon Tour) ** ส าหรับท่านท่ีสนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม

เสริมพิเศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมารับไปขึ้ นบอลลูน เพื่อชม

ความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 

30-45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการขึ้ นบอลลูน ท่านละ 250-350 เหรียญ

ดอลล่ารส์หรัฐ (USD.) ขึ้ นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุม

กิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2.รถจี๊บทัวร ์(Jeep Tour) ** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน 

โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงาม

โดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื้นดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจี๊บประมาณ 

1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการน่ังรถจี๊บอยู่ท่ี ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐ (USD.) 

ขึ้ นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุม

การน่ังรถจี๊บ ดังน้ันขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน  

 



หน้า 6 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

 
 

ค าแนะน า 

➢เน่ืองดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกซื้ อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน  

➢ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหหั้วหน้าทัวร์

ทราบตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

➢ กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้้ท่ีเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่

ว่ากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

➢ส าหรับท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษท่านจ าเป็นตอ้งพักผ่อน รอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพัก 

 

น าทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีได ้รับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตด้ินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกันเป็นสถานท่ีท่ีผู้นับถือ

ศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมันท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตด้ินท่ีมีขนาด

ใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีท้ังห้องครัวห้องหมักไวน์ มี

โบสถ์ ห้องโถงส าหรับใชป้ระชุม มีบ่อน ้ าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบา

เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกันไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเวอรร่ี์และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้ อสินคา้และของท่ีระลึก 



หน้า 7 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

ท่านชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู หุบเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) เป็นหุบเขาท่ีถูก

ธรรมชาติสรา้งสรรค์เป็นรูปต่างๆ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและคลา้ยคลึงกับพื้ นผิวบนดวงจันทร์ ซึ่ง

รอบๆบริเวณน้ี เต็มไปดว้ยหินรูปทรงต่างๆ จ านวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผู้สรา้งขึ้ น เช่น รูป อูฐ, งู, 

แมวน ้า, พระแม่มารีย์ และ ภูมิประเทศบริเวณน้ีเป็นสีชมพู เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นท่ีท าให ้

หุบเขาแห่งน้ี มีชื่อเสียง เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 

แวะชมโรงงานทอพรม สินคา้ขึ้ นชื่อและมีคุณภาพดีของประเทศตุรกี อิสระใหเ้ลือกซื้ อของฝากตาม

อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ 

ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทัว่ท้ัง

ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอาศัย และถา้มองดี ๆ  จะรูว่้าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ 

ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึก

ยามมีภัยอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบ าหน้าทอ้ง”หรือ BELLY DANCE เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่

อย่างหน่ึงเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนัก

ประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีไดอ้นุรักษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึง



หน้า 8 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะ

ท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบัน  

(บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการแสดง ) 
 น าท่านเขา้สู่ที่พัก CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL @CAPPADOCIA 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสี่ คัปปาโดเกีย – CARAVANSARAI – KONYA คอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)   (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 

387 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพัก

ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานท่ีพักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาว

เติร์กสมัยออตโตมัน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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

เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้ นมาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนท่ี

ไหลลงสู่หน้าผา  

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก่้อให้เกิดทัศนียภาพของ

น ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ

ขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะไดส้ัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น

เมืองโรมันโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษา

โรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ท าให้เมืองน้ีเกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง

กระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่

วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเป็นจากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของ

ฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูท่ีนอน  

เสื้ อผ้า เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100% สินคา้คุณภาพขึ้ นชื่อจากประเทศตุรกี 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก LYCUS RIVER THERMAL HOTEL @ PAMUKKALE หรือเทียบเท่า 

 



หน้า 9 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

วันท่ีหา้ เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคูซาดาซึ KUSADASI  – เมืองอิซเมียร์ IZMIR    (B/L/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี KUSADASI ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  2 ชัว่โมง 50 นาที เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้ง

ของโบราณสถานท่ีส าคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไว้

เป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ่งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้ง

เมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซีย

และกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็น

เมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็ม

ไปด้วยซากสิ่งก่อสรา้งเมื่อสมัย 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีสามารถจุผู้ชมได้

กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช ้งานได้จนถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชม ห้องอาบน ้ าแบบโรมันโบราณ 

(ROMAN BATH) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ี

มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความ

อ่อนหวานและฝีมือประณีต 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE เป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคัญท่ีสุด

ซึ่งสะทอ้นถึงจุดสิ้ นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมัสยิดแห่ง

น้ียังเป็นท่ีประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งขึ้ นบนเนินเขา

ตะวันตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพื้ นท่ีและมี harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบด้วย

ลานขนาดใหญ่  

และแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออก

เดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน  

น าท่านเดินทางชม โรงงานเคร่ืองหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอัธยาศัย 

จากน้ันน าท่านซื้ อขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKISH DELIGHT) ของฝากขึ้ นชื่อของประเทศ

ตุรกี  



หน้า 10 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

 

 

 

 

 

 

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

ยุคโบราณ ท่ีปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก Hitit Hotel  @ KUSADASI หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหก เมืองคูซาดาซึ –เมืองบูร์ซา BURSA - กรุงอิสตันบูล      

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าสีน ้าเงิน –ฮิปโปโดรม  -พระราชวัง

ทอปกาปึ - มัสยิดฮาเกียโซเฟีย                          (B/L/-) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  จุดท่ีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท าใหป้ระเทศ

ตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ

เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลด าทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่

ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคัญคือสะพาน แขวนบอส

ฟอรัส เชื่อให้รถยนต์สามารถว่ิงข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได ้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาว

ท้ังสิ้ น 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปัจจุบัน

ตกไปอยู่อันดับท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือพรอ้มดื่มด า่กับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้

ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการ

ตา  



หน้า 11 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

 

น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์มารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรือ ตลาดเคร่ืองเทศ ให้ท่านไดอ้ิสระเลือกซื้ อ

ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแห้ง ขนมของ

หวานขึ้ นชื่อและถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ขอ้ก าหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรับการเขา้ชมสุเหร่า และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอด

รองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสื้ อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และ

เตรียมผา้ส าหรับคลุมศีรษะ  สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รัดรูป 

 

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

มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา

องค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดมิ ถือว่าเป็นมัสยิดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง  

ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชือ่ตามสุลต่านผู้สรา้งซึ่งก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 



หน้า 12 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาว

โรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช ้

เป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรั้บ

การขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุค กรีก

โบราณในสมัยออตโตมันสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้ นท่ีลานดา้นหน้า

มัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุ

ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลับมาไว้ท่ีอิสตันบูลเสาต้นท่ีสอง คือ เสางู และเสาต้นท่ีสาม คือเสาคอนสแตน

ตินท่ี 7  

จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็น

เขตประวัติศาสตร์ท่ีได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985  พระราชวัง

ทอปกาปึ สรา้งขึ้ นโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และ

มีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวังแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส

โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน 

พระราชวังแห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วน

ของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจัดแสดงทรัพย์สมบัติขา้วของเคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่าน เขา้ชมสุเหร่าโซเฟีย (HAGLA SOPHAGLA SOPHLA) หรือ พิพิธภัณฑอ์ายา

โซเฟีย (AYASOFYA MUSEUM) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง 

และเป็นโบสถ์ทรงโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมาเป็นเวลาเกือบพันปี สรา้งโบสถ์คร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. 360 

ในสมัยของ จักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) ท่ี เมืองคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) 

เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออก คือเมืองอิสตันบูลในปัจจุบัน แต่มหาวิหารท่ีเราไดเ้ห็นกัน

ในปัจจุบัน ก่อสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 532 - 537 ในสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียนเพื่อเป็นวิหารหลวง

ส าหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ และยังเป็นท่ีประทับของประมุขกรีกออร์โธดอกซ์  

โดมมีเสน้ผ่าศูนย์กลางกว่า 31 เมตร และสูงถึง 55 เมตร ก่อนจะเปลี่ยนฮาเกียโซเฟียใหก้ลายเป็น

มัสยิด โดยมีการท าลายพระแท่น และฉาบปูนทับโมเสกไอคอนสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เอาไว ้

บางภาพก็ถูกเอาม่านบดบัง นับแต่น้ันฮาเกียโซเฟียก็ไดก้ลายเป็นทรัพย์สินของสุลต่าน และไม่เปิด

ใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมมาเป็นเวลากว่า 500 ปี นกระทัง่ปี ค.ศ. 1935 ฮาเกียโซเฟียไดเ้ปลี่ยน



หน้า 13 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

สถานะจากการเป็นมัสยิดหลวงมาเป็นพิพิธภัณฑ์ และเปิดใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมความงดงามดา้น

ในอีกคร้ัง 

 

ไดเ้วลาอันเหมาะสม น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล IST 

 

วันท่ีเจ็ด เมืองมัสกัต - กรุงเทพฯ                              (-/-/-) 

 

01.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่เมืองกัสกัต ประเทศโอมาน  

   โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-166 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมัสกัต เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-815 

   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.45 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ BKK กรุงเทพมหานคร  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริม

เตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่

เสริมเตียง  

(พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน) 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

28 ธันวาคม – 03 มกราคม 66 

30 ธันวาคม – 05 มกราคม 66 
38,988 38,988 37,988 8,000 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวรไ์ทย /ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลัก 

➢ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 



หน้า 14 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

➢กรณีท่ีคณะทัวร์ออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอยกเลิก

การเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทัวร์ใหท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีท่ีต า่กว่า 15 ท่าน ตามความ

เหมาะสมและเป็นจริง 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

➢งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่ายมัดจ า 15,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากท่ีมีการจอง (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ท่ีจะเดินทางทันที  

➢งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด  

ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

➢กรณีท่ีต้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง  

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

➢หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทางแต่ท้ังน้ีต้องยึดกฏของสายการบินเป็นหลัก  

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 

➢กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้  

(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นต้น) 

➢กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

➢กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่ีเกิดขึ้ นจริง

ท้ังหมด 

➢กรณีแจง้ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินท้ังหมดทุกกรณี  

➢กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้  ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยัง

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ท้ังน้ี อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง 

(UPGRADE) หรือ เปล่ียนแปลง วันเดินทางกลับ (CHANGE DATE) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

✓ ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน OMAN AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม  

กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง HAND CARRY (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ  



หน้า 15 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพัก 3 

ท่าน TRIPLE ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมอย่างชัดเจน   

✓ ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

✓ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ตลอดการเดินทาง 

✓ค่าน ้าดื่มระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

หมายเหตุ : ประกันภัยท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้ อ  

OPTIONAL TOUR ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน  

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ 

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

ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการและน ้าดิ่มนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วัน  

อัตราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

ประกันโควิด ท่ีประเทศตุรกี (ถ้าท่านใดสนใจติดต่อซื้ อเพิ่มเตมิได้ท่ีบริษัทฯ) 

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศท้ัง 2 ประเทศ (ขึ้ นอยู่กับมาตรการการเดินทางเขา้-ออก ประเทศในช่วงนั้น) 

 

ขอ้มูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีท่านควรทราบ 

➢เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ

เพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ 

➢โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ  

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 



หน้า 16 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

➢กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

➢โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

➢โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

ระดับของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจัดอันดับของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

➢ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกับวันหยุดส าคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ พัก

โรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

 

หมายเหตุ 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้้าต้องการ 

➢ทัวร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพรอ้มคณะ

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือ

เดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทยขาออก และ 

ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ 

ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

➢บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย จาก

สายการบินเม่ือเท่ียวบิน “ดีเลย์” หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 

➢ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน ้ามัน หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจง้ใหท่้านทราบ 

➢เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

➢กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองได้เน่ืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ี

ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  



หน้า 17 (ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น)  
 

➢ในกรณีท่ีท่านผู้โดยสารต้องการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ

ใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

➢การขอท่ีนั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครือ่งบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได้ (โดยน ้าหนักประตูนั้นอยู่ท่ีประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจ

ในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึ้ นอยู่กับทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

➢ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านั้น 

 

 

 

 


