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T U R K E Y  

 

 อสิตนับลู (ISTANBUL) ❖ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย ❖ ฮปิโปโดรม ❖ สุเหร่าสนี ้ าเงนิ ❖ พระราชวงัทอปกาปี    

 องัการา (ANKARA) ❖ เมืองหลวงประเทศตรุก ี 

 คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA)❖นครใตด้ินคารด์คั❖พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่❖หบุเขาพาซาแบค    

 ปามคุคาเล่ (PAMUKKALE) ❖ ปราสาทปยุฝ้าย ❖ เมืองโรมนัเฮยีราโพลสิ 

 คูซาดาซี (KUSADASI) ❖ บา้นพระแม่มาร ี❖ เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

เดินทางโดยสายการบิน MAHAN AIR (W5) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน) – สนำมบินอสิตันบูล (ตุรก)ี                           (-/-/-) 
06.30 น. คณะพร้อมกนั  ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคำน์เตอร์ M  

สำยกำรบินมำฮำนแอร์ (W5) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง. 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5 050  
14.25 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน)  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี
17.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5 114  
19.00 น. เดินทางถึง สนำมบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) สนามบินใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี  น าท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลำประเทศตุรกีช้ำกว่ำประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง) 
ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย  

  ท่ีพกั PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สอง อิสตันบูล(ประเทศตุรกี) – สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดรม – สุเหร่ำสีน ้ำเงิน – พระรำชวังทอปกำปี – 
เมืององักำรำ                                                                                                                                   (B/-/D)                                                                                                        

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 **ส ำหรับกำรเข้ำชมสุเหร่ำและจ ำเป็นต้องถอดรองเท้ำก่อนเข้ำชมข้อก ำหนด โปรดแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ  ** 

สุภำพสตรี  :ควรสวมกำงเกงขำยำวคลุมข้อเท้ำ เส้ือแขนยำวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้ำส ำหรับคลุมศีรษะ   

👳 สุภำพบุรุษ   :ควรสวมกำงเกงขำยำวและเส้ือแขนยำว ไม่รัดรูป  🧕 
  

☞ ชม  สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย (Mosque Of Hagia Sophia)  หรือช่ือในปัจจุบนั คือ พิพิธภณัฑฮ์ายาโซฟีอา หรือ
ฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museumส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต ์7  ใน 1 
ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ พระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผูส้ร้าง ใชเ้วลาสร้าง 17 ปี ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวด
มนตข์องชาวมุสลิมและกลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง.  
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 ☞ ชม   จัตุรัสสุลต่ำนอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง
แห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 
ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโด
รมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึ้นตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดง
ประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยคุกรีก
โบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้เป็นท่ีจดั
งานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานด้านหน้า
มสัยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 
ตน้ คือเสาท่ีสร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโม
ซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูลเสาตน้ท่ีสอง คือ 
เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

 

☞  ชม  สุเหร่ำสีน ้ำ เงิน  (BLUE MOSQUE) 
หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือ เ ป็น
สุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ 
คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา
องค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับ
สถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค .ศ . 1609 -1616 
โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้ร้างซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed 
นั้นเอง  
 

☞ ชม  พระรำชวังทอปกำปี (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค .ศ . 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี  

ค .ศ . 1459 บนพื้นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมี
อาคารขนาดเล็ก อีกจ านวนมาก  ณ จุด ท่ีส ร้าง

าชวังแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสพระร
ฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่าง
ชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั  
พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่
รวมกันมากถึงส่ีพนักว่าคนน าท่านเข้าชมส่วนของ
ท้องพระโรงท่ีเป็นท่ีจัดแสดงทรัพย์สมบัติข้าวของ
เคร่ืองใชส่้วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย   
 

อสิระอำหำรกลำงวัน ณ  SULTAN AHMED SQUARE 
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 ☞ เดินทางสู่  เมืองอังกำรำ (Ankara)  เมืองหลวงของประเทศตุรกี เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิส
ตนับูล มีความส าคญัทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรกีและเป็นท่ีตั้งของสถานทูตประเทศ
ต่างๆ ศูนยก์ลางของการคา้ขาย ใหท้่านอิสระพกัผอ่นบนรถชมวิวเมือง (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ท่ีพกั  ICKALE  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

วันที่สำม เมืองอังกำรำ – เมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA) – ทะเลสำบเกลือ – นครใต้ดินชำดัค – หุบเขำอุซิ
ซำร์ – หมู่บ้ำนอวำนอส – ระบ ำหน้ำท้อง (Belly Dance)                                                               (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองคัปปำโดเกีย (Cappadocia)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คตัปาตุกา (Katpatuka) เมืองมหัศจรรยท่ี์
ไดรั้บการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือปี ค  .ศ . 1985 ตั้งอยู่บนพื้นท่ีๆ เคยเป็นภูเขาไฟมา
ก่อน ช่ือ เออร์ซีเยส (Erciyes) เมืองน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นท่ีทบัถมกันเป็น
ระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามแปลกตาจน
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวและอีกไฮไลทข์องเมืองน้ีคือเป็นจุดขึ้นบอลลูนท่ีมีวิวสวยงาม
ท่ี สุด   ระหว่ างทาง แวะถ่ายรูป  ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ)  ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในตุรกีและ
เป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าเคม็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
 

 ☞ ชม  นครใต้ดินชำดัค (Underground City of Chadak) เม่ือ 2-3 พนัปีก่อนคริสตกาล ชาวคปัปาโดเชียไดมี้
การสร้างเมืองใตดิ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการบุกรุกของ
ชาวโรมนั ขดุเจาะไปเร่ือยๆ จนใตพ้ื้นดินคปัปาโดเชียกลายเป็น
เมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถค์ริสจกัร โรงเรียนสอน
ศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม ้บ่อน ้า หอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า 
ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยงัมีอีกหลาย
ส่วนท่ียงัไม่ไดขุ้ดคน้ ให้ท่านไดช้มความมหัศจรรยเ์มืองใตดิ้น
และเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร. 

 

 แวะถ่ายรูป  หุบเขำอุซิซำร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบเขา
ดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั. 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://hmong.in.th/wiki/Lake
https://hmong.in.th/wiki/Turkey
https://hmong.in.th/wiki/Hypersaline_lake
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☞  แวะถ่ายรูป  หมู่บ้ำนอวำนอส (Avanos) หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา อุปกรณ์ท่ีใช้ภายในบา้น 
ถว้ย,ชาม,ไห,โอ่ง,แจกนัและเคร่ืองประดบับา้น.   
  

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำร     
  
 

หลงัรับประทานอาหาร   ☞ ชมกำรแสดงพื้นเมือง+เคร่ืองด่ืมท้องถิ่น  ระบ ำหน้ำท้อง (Belly Dance) โชวท์อ้งถ่ินท่ี
สวยงาม ศิลปะท่ีโดดเด่นของชาวตุรกี  (หมำยเหตุ กำรแสดงโชว์พื้นเมืองขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน หำกมีกำร
ยกเลกิกำรแสดงทำง บ.ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งยกเลกิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 
 
 

 ท่ีพกั  FOSIL CAVE  HOTEL (โรงแรมถ ำ้) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ส่ี เมืองคัปปำโดเกยี – * OPTION TOUR ขึน้บอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกยี * –พพิธิภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ 
– หุบเขำนกพริำบ – หุบเขำพำซำแบค – เมืองคอนย่ำ – คำรำวำนซำรำย – เมืองปำมุคคำเล่          (B/L/D) 

 

เช้ำมืด คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกีย (Cappadocia Balloon View)  ☂ ขึ้นบอลลูน สัญลักษณ์ของ

ตุรกี ชมพระอาทิตยย์ามเชา้ ชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่ง
มนตเ์สน่ห์ สัมผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพท่ีสวยงามรอบตวั ☂ (ค่ำใช้จ่ำยท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมจองออพช่ัน
และช ำระเงินได้ท่ีหัวหน้ำทัวร์ ประมำณ 230 USD/ท่ำน  *กำรขึน้บอลลูนขึน้อยู่กับสภำพอำกำศท่ีเหมำะสม* โดยจะ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ)  
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B A L L O O N 



IST8D6NW5_ 2  TURKEY ISTANBUL CAPPADOCIA PAMUKKALE 8 วัน 6 คืน BY W5 JUL-OCT 2022                                                                                         8 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

 ☞ ชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) สถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ ้า
หินหลายลูกเพื่อท าเป็นโบสถส์ าหรับเป็นศูนยร์วมของผูท่ี้นับถือศาสนาคริสต์  เป็นถ่ินฐานท่ีตั้งของผูค้นตั้งแต่ก่อน
คริสตกาลและยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภยัการล่าสังหารจากจกัวรรดิโรมนั ไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค  .ศ . 1985 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์แบบเปิดท่ีแสดงเร่ืองราวชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวคปัปาโดเชียน (Cappadocian)  

 
 

 ☞ แวะถ่ายรูป หุบเขำนกพิรำบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะ
เป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเขา้ไปท ารังอาศยัอยู่  ชาวบา้นเล้ียงนกพิราบไวเ้พื่อน ามูลมาท าเป็นปุ๋ ยบ ารุงตน้ไม ้จากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ )Uchisar Castle) และยงัมีตน้ไมจ้ าลองท่ีเต็มไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดดเด่น 
อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั. 

☞ แวะถ่ายรูป หุบเขำพำซำแบค (Pasabag Valley) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคลา้ยมีหมวกวางอยู่บนสุด 
อดีตเม่ือ 1,500 ปีท่ีแลว้สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพ  านักของบาทหลวงไซมอนท่ีเดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาท่ี
ปฏิบติัธรรมและไดม้าเจอสถานท่ีแห่งน้ี (Hermitage of St.Simon) และเป็นท่ีนิยมส าหรับพระอีกหลายองค์ในเวลา
ต่อมา จนไดรั้บอีกสมญาวา่ The Valley Of The Monks. 

☞ เดินทางสู่  เมืองคอนย่ำ (KONYA) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก  .ศ .ค)1077-
1118) อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียุคนั้นเรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ คน
ส่วนใหญ่มีอาชีพท านา มีการปลูกฝ่ินและผลไมอ้ร่อย เมืองน้ีมีประวติัท่ีเก่าแก่มาก เป็นท่ีตั้งของสุสานเมฟลา
นา ผูริ้เร่ิมการท าสมาธิแบบเป็นวงกลม ในแต่ละปีจึงมีผูแ้สวงบุญมาเยอืนท่ีน่ีกนัเป็นจ านวนมาก (ใชเ้วลาใน

ถ่ายรูป คาราวานซาราย (Caravansarai) ท่ีพกัของการเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ระหว่างทาง   แวะ
กองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยั
ออตโตมนั 
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เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
 

 ☞  เ ดินทางสู่   เ มืองปำมุคคำเล่ (Pamukkale)  แปลว่า  ปรำสำทปุยฝ้ำย  (Cotton Castle) อยู่ในเมืองช่ือ
เดียวกนั จงัหวดัเดนิซลี ประเทศตุรกี เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิด
จากน ้ าพุร้อนท่ีน าแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกบัฮี
เอราโปลิสซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ใน พ .ศ.2531 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำร    

 ท่ีพกั  LYCUS  RIVER  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 

วันทีห้่ำ เมืองปำมุคคำเล่ – เมืองคูซำดำซี – เมืองเฮียรำโพลสิ – ปรำสำทปุยฝ้ำย – บ้ำนพระแม่มำรี – เมืองโบรำณ
เอฟฟิซุส                                                                                                                                     (B/L/D) 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

☞ เดินทางสู่  เมืองคูซำดำซี (KUSADASI)  เมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
โบราณสถานท่ีส าคญัส่ิงมหศัจรรยย์คุโบราณ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
 

☞ ชม  เมืองเฮียรำโพลสิ (Hierapolis) เมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่ร้อนซ่ึง
เช่ือกนัว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลงเหลือ
เพียงซากปรักหักพงักระจายอยู่ทัว่ไป เช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนั
โบราณ. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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☞ ชม  ปรำสำทปุยฝ้ำย (Pamukkale)  น ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 
องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ”ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศ

และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิปเหนือ ระเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จนท าให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมความสวยงาม
ของแอ่งน ้าหินปูนธรรมชาติตดักบัหนา้ผาท่ีกวา้งขวางมีลกัษณะสวยงามมหศัจรรยแ์ตกต่างออกไปมากมายคลา้ยหิมะ 
กอ้นเมฆหรือปุยฝ้ายน ้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทบัใจจนถึงเวลาอนัสมควร 
 

 
 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
 

☞ ชม  บ้ำนพระแม่มำรี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั 
ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค  .ศ . 1774 -1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้น
หนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี 
ค  .ศ . 1891 ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ปัจจุบนับา้นพระแม่มา
รีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คย
เสด็จเยอืนท่ีน่ี. 
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☞ ชม  เมืองโบรำณเอฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ี
อยูข่องชาว (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล 
ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเม่ือโรมนัเขา้
ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั ชม ห้องอำบน ้ำแบบโรมันโบรำณ 
(ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, ห้องสมุดโบราณ ท่ีมี
วิธีการเก็บรักษาหนงัสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวาน
และฝีมือประณีต. 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำร    
 ท่ีพกั  MARTI  BEACH  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันทีห่ก เมืองคูซำดำซี – วิหำรอะโครโปลสิ – เมืองอสิตันบูล – ตลำดเคร่ืองเทศ                                        (B/L/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 ☞ เดินทางสู่  วิหำรอะโครโปลิส แห่งเพอร์กำมอน (Pergamon Acropolis)  อะโครโปลิส ตั้งอยู่บนภูเขาสูง
ในเมือง เพอร์กามอน ถูกก่อตั้งและรุ่งเรืองท่ีสุดในสมยัพระเจา้ อูมาเนสท่ี 1 (Eumenenes I ) แห่งราชวงศเ์พอการ์มาเน่ 
)Pergamane) ระหวา่ง 263-241 ก่อนคริสตกกาล ท่ีน่ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ของโลกสมยัโบราณ ต่อมา
พระเจา้ แอททาลุสท่ี3 (attalis III) ทรงยกเมืองให้แก่อาณาจกัรโรมนัเม่ือ 133 ปีก่อนคริสตกาลและไดก้ลายเป็นเมือง
หลวงของแควน้เอเชียภายใตอ้าณาจกัรโรมนั  นัง่กระเชา้ขึ้นสู่ภูเขาสูงสัมผสักบับรรยากาศและซากบางส่วนของเมือง
ท่ียงัหลงเหลืออารยธรรมโบราณใหไ้ดช้ม ชมความยิง่ใหญ่ของวิหารน้ี จนถึงเวลาอนัสมควร น าท่านลงจากเขา. 
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เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  เมืองส าคญัอนัดบั 1ของประเทศ เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมือง
ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(Bosphorus) ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็นเมือง
ส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส)และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโต
เลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่าง
กนัออกไป  (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

 

 ☞ สู่  ตลำดเคร่ืองเทศ )Spice Market) ตั้งอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ .1660 เป็นตลาด
ในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในอิสตนับูล สินคา้ส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั ทั้งยงัมีถัว่ชนิดต่าง ๆ 
รังผ้ึง น ้ ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ฯลฯ อิสระช้อปป้ิง อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัด
หมาย 

     

  ท่ีพกั PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีเ่จ็ด เมืองอสิตันบูล – สนำมบินอสิตันบูล (ตุรก)ี – สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน)                                         (B) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัรับประทำนอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอสิตันบูล 

12.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5 117 

16.15 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน)  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 
22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5 051 
 

วันทีแ่ปด สนำมบินสุวรรณภูมิ 
07.25 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. 
 

********************************************** 
 

ร้ำนช้อปป้ิง  :  ระหว่ำงทำงแวะร้ำนช้อปป้ิง โรงงำนพรม , โรงงำนจิวเวอร์ร่ี , เคร่ืองป้ันดินเผำ , โรงงำนเคร่ืองหนัง , ร้ำนขนม 
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หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำ
ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *กรณีท่ีบำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมท่ีก ำหนดได้
เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 
*ร้ำนอำหำรปรับตำมควำมเหมำะสมของเส้นทำงทัวร์ หำกต้องกำรตำมรอยเพจมูมมำม ซ่ึงอยู่นอกเหนือรำยกำรทัวร์ ท่ำนสำมำรถตำมรอยเพจ
มูมมำมได้ในช่วงเวลำอิสระของรำยกำรทัวร์* 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  กรกฎำคม-ตุลำคม 2565 
รำคำ / ท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

พุธ – พุธ 20-27 กรกฎำคม 65 27,888.- +6,000.- 
พุธ – พุธ 17-24 สิงหำคม 65 27,888.- +6,000.- 

 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัหอ้งพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูติ่ดกนัหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรม
อาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA BED  
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 2,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ วันเดินทำง  

ส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน 
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 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำใน

โรงแรมที่พกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท  พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่

เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงิน
ตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไข
และขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง   
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

กำรยกเลิก 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทั

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมำยเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋

เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ  แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมต้นและจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

มำตรกำรท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

ก่อนออกเดินทำงออกนอกประเทศไทย 
1. ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2. มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรือ ลิ้งค ์https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

3.ไดรั้บวคัซีนครบ 2 เขม็แลว้และระยะเวลาการฉีดเขม็ท่ี 2 ตอ้งห่างกบัวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั (ฉีดวคัซีนไขวก้็เขา้ประเทศได)้  
หากเคยไดรั้บเช้ือโควิด-19 ตอ้งมีใบรับรองการรักษาไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (นบัตั้งแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลถึงวนัเดินทาง) 
4. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ท่ี และผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีน จะตอ้งมีผลตรวจ RT-PCR โดยผลเป็นลบ ออกภายใน 72 ชัว่โมง
ก่อนเดินทาง 
5. ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลบัประเทศไทยอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อรับ QR CODE เพื่อแสดงแสดงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฯ 
ตอนขาเขา้ประเทศไทย 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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6. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ประเทศตุรกี ลงในลิ้งค ์ https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดินทางเขา้ประเทศตุรกี 72 ชัว่โมง
และตอ้งแสดงเอกสารท่ียนืยนัวา่ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน 

เดินทำงกลบัเข้ำประเทศไทย 
เตรียม QR CODE ท่ีไดรั้บจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีสายการบินและเจา้หนา้ท่ี ตม.ไทย กรณี
ไม่มี QR CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้ไทย 
 

หมำยเหตุ : เง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ทั้งนีท้ำงบริษัทฯ ยึดตำมประกำศ
ของทำงรัฐฯและประเทศที่เดินทำงเป็นหลัก ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ เดินทำงเป็นส ำคัญ  *กรุณำอ่ำน
เง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน*  จำกน้ันจะถือว่ำผู้เดินทำงรับทรำบตำมข้อก ำหนด หำกเกิดควำมเสียหำย
ใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
 

https://register.health.gov.tr/

