
 
 

บินด้วยสายการบิน MAHAN AIR (W5) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสุวรรณภมิู (BKK) 
W5050 BKK(สุวรรณภมิู) – IKA(เตหะราน)  21.30 – 02.30 
W5112 IKA(เตหะราน)  – IST(อิสตนับูล)   06.50 – 08.35 
W5117 IST(อิสตนับูล) – IKA (เตหะราน)  12.15 – 16.45 

W5051 IKA(เตหะราน) – BKK(สุวรรณภมิู)  22.10 – 07.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไมเ่กิน 30 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลูกคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** วคัซนีทีเ่ดนิทางได ้ทุกชนิด ฉีดครบโดสแลว้ 14 วนั และสามารถเป็นวคัซนีสตูรไขวไ้ด ้** 
** จ านวนลูกคา้ 15-20 ท่านใชร้ถ 27 ทีน่ัง่ / จ านวน 20-25 ท่านใชร้ถ 35 ทีน่ัง่ / มากกว่า25 ท่าน ใชร้ถ 45 ทีน่ัง่ 
** เอกสารส าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศตุรก ี
1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วคัซนีพาสปอรต์แบบรูปเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT ก็
ได(้สามารถท าการจองลงทะเบยีนผ่านแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั)  
**ลูกคา้จดัเตรยีมเอง** 
2.ลงทะเบยีนผ่านเวปไซต์ของประเทศตุรก ีก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง **ทางทวัรจ์ดัการให*้* 
** เอกสารส าหรบัการเดนิทางกลบัประเทศไทย 
 

DAY 1     กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                 
18.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 

MAHAN AIR โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 
หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

21.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ 
W5050  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

 

DAY 2 สนามบินเตหะราน – อิสตนับูล - BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – 
ทอปกาปี – องัการ่า   (–/–/D)     

02.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง 
  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

06.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5114 
 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 
08.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

เดนิทางสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนาน
หลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญั



เพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนา
โตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 
** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 
การเขา้ชมสุเหร่า จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 
สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รดัรูป 
น าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN 
AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ
สถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปีก่อน
สุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้้น าศาสนา
ขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสเุหร่า ชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดบัดว้ย
กระเบื้องสฟ้ีาจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คาร์เนชัน่ เ ป็นต้น ตกแต่งอย่างวจิติร
ตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 บาน สนาม
ดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศ์และจะมสีิง่ก่อสรา้งทีอ่ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 
(KULLIYE)น าท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสร้างจากสมยักรกีซึง่ใช้เป็นสนามแขง่มา้ 

และการแข่งขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใช้ในภาษา
ฝรัง่เศสดว้ย หมายถงึ การแขง่ขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสยีดาย
ที่เหลอืแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดตี หรอื อิสตนับลูในปัจจุบนั แม้จะ
ยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนส
แตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสา



ตน้ที ่2 คอื เสาง ูทีเ่ชื่อว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกัง ู3 ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (DELPHI) แลว้
ถูกขนย้ายมาตัง้ที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึง่ต้น และเสาต้นสุดทา้ยคอื เสา อิยปิต์ หรอืเสาโอเบ
ลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัท์มาจากภาษากรกีคอื 
OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสงู สรา้งจาก
หินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่ง
สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า เหลก็ 
หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิก์เป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนิดจากอยีปิต์โบราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่ง
เส้นทางสู่วหิารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเช่นที่ วหิารลกัซอร์ 
หรอื วหิารคารน์ัค เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึ
ฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดงันัน้ เสาโอเบลสิก์จงึเป็นเสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่ง
บอกถงึนัยยะแห่งทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต์ 
น าท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิดท าการทุกวนัจนัทร ์ถ้าตรงวนัปิด
ขอสงวนสิทธ์ิพาไปข้ึนกระเช้าชมวิว Piere Loti แทน**  1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์
คาทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจก
ส ีเมื่อเติร์กเขา้ครองเมอืง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงที่ปูดว้ยโมเสกเป็น
รูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่นันี้คงบรรยากาศ
ของความเก่าขลงัอยู่เตม็เป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ที่สุดใน
โลก ก่อสร้างดว้ยการใช้ผนังเป็นตวัรบัน ้าหนักของอาคารลงสู่พืน้แทนการใชเ้สาค ้ายนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการ
ก่อสร้าง ที่ถือว่าล ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็นหนึ่งในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ได้รบัการยกย่อง
ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลางโบราณ 



 ชม พระราชวงัทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) **ปิดท าการทุกวนัองัคาร ถ้าตรงวนัปิดขอสงวนสิทธ์ิพา
ไปช้อปป้ิงท่ีตลาดสไปรท์แทน** ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่าซึง่ถอืเป็นเขตประวตัศิาสตร์ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สร้างขึ้นโดยสุลต่านเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ.1459 
บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ และมอีาคารขนาดเลก็อกีจ านวนมาก ณ จุดทีส่รา้งพระราชวงัแห่งนี้สามารถมองเหน็ช่องแคบ
บอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมนั 
พระราชวงัแห่งนี้มรีาชวงศ์และขา้ราชบรพิารอาศยัอยู่รวมกนัมากถงึสีพ่นักว่าคน  น าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระ
โรงทีเ่ป็นทีจ่ดัแสดงทรพัยส์มบตัขิา้วของเครื่องใชส้่วนพระองคเ์ครื่องเงนิต่างๆ มากมาย 

เท่ียง อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรกี 

หรอืที่มชีื่อตามประวตัิศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมอืงหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 2 รอง
จากเมอืงอสิตนับูล เมอืงองัการาตัง้อยูใ่นเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี 
โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นทีต่ัง้ของรฐับาล
กลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ ชมววิระหว่างสองขา้งทางจนถงึทีห่มาย 

ค า่ บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
พกัท่ี SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า    
 

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

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณที่อยู่

ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการ

ระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไป

ทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ได้ร่วมด้วยช่วยกนั กดัเซาะ

กร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไป

ด้วยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชน

พื้นเมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่

ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจุบนันี้กย็งัเลี้ยง

ม้ากนัอยู่บรเิวณนี้ อีกทัง้ ยงัมเีมอืงใต้ดนิที่ซ่อนอยู่ใต้เมอืงคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมอืงใต้ดนิโบราณที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกกว็่าได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแห่งนี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอย

เป็นห้องย่อย เฉพาะที่เมอืงคปัปาโดเกียมเีมอืงใต้ดนิมากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทัง้เมอืงอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 

แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขุดเชื่อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอีกดว้ย  ซึ่งภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะ

เป็น ห้องนอน ห้องน ้า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสตัว์ โบสถ์  บ่อน ้า บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่า



สามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พิภพแห่งนี้ ทางองค์กรยูเนสโกได้ขึ้น

ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานที่มรดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย ระหว่างทาง

ใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพ และชมววิของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานทีท่ีผู่น้ับถอืศาสนาครสิต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนั 

ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนบัถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวามกวา้งและ

สูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นห้องๆ มทีัง้ห้องครวั ห้องหมกัไวน์ มโีบสถ์ ห้องโถงส าหรบัใช้ประชุม มบี่อน ้า  และ

ระบบระบายอากาศที่ด ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบจนเดนิสวน

กนัไม่ได ้

 



น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโต

เลยีในประเทศตุรกี เกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิ่นฐานของผู้คนมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่ชาวครสิ

เตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิต์ศาสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดร้บัการ

ประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที่จะเหน็ได้จากครสิต์ศาสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็น

เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื่องเซรามคิล ้าค่าแห่งหนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึง่องคก์รยูเนสโก ได้
ขึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็น
ความคดิของชาวครสิต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 

 
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 
โรงงานเครื่องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ี
คุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

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

เต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6 ,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวตัิศาสตรเ์ชื่อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และ

การเดนิทางของชาวยปิซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะที่โดดเด่น สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกีในปัจจุบนั (หมายเหตุ การแสดงโชว์พื้นเมอืงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ณ ปัจจุบนั 

หากมกีารยกเลกิการแสดงทาง บ.ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

พกัท่ี MINIA KALSEDON , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทียบเท่า   

  

DAY 4 หบุเขาอซิุซาร ์– คอนย่า – ปามุคคาเล่                                              (B/L/D)                                                         
** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 



** ส าหรบัท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่
ที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ 
ประมาณ 250 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน ** 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซิุซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึง่

หุบเขาดงักล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นทีอ่าศยั และ
ถ้ามองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร์ คอื บรเิวณที่สูงที่สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิาร์ ก็มไีว้ท าหน้าทีเ่ป็นป้อม
ปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่
ร้อนไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกขึน้
กึง่สถาปัตยกรรม 

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

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



น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิด
ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราว
หิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชื่อกนัว่ามสีรรพคุณใน
การรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงักระจาย
อยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีร์เตอร์ขนาดใหญ่ วหิารอพอลโล 
สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณที่มกีารบ ารุงรกัษาไว้เป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง เคยเป็นทีอ่ยู่

ของชาวโยนก (LONIA) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิต์กาล 



ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมนัเข้า
ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ
กลางเมอืงเก่าทีส่องขา้งทางเตม็ไปด้วยซากสิง่ก่อสร้างเมื่อสมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่
สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันี้ น าท่านชม ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ 
(ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนันี้ หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF 
CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบรอิุส จูลอิุส อาควลิา อุทศิให้กบับดิา ชื่อ 
ตเิบรอิุส จูลอิุส เซลซุส ในปี657-660และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งนี้ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี(THE VIRGIN MARY’S HOUSE) ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระ
แม่มารมีาอาศยัอยู่และสิน้พระชนมใ์นบ้านหลงันี้ ที่นี่ถูกค้นพบอย่างปาฎิหารย ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมนัชื่อ
แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ บรเิวณด้านนอกของบ้านจะมกี๊อกน ้าสามก๊อก ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นก๊อกน ้าศกัดิส์ทิธิ ์
แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถดัจากก๊อกน ้าเป็นก าแพงอธษิฐาน ซึ่งมคีวามเชื่อว่า
หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนค าอธฐิานลงบนผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไว้ 

ค า่ บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี CARINA COMFORT ADA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

DAY 6 โรงงานเครื่องหนัง – บูรซ่์าร ์– สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตนับูล   (B/L/–)     
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการ

ผลติเครื่องหนังคุณภาพสงูทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น VERSACE 
, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย อิสระให้ท่านเลอืกชมผลติภณัฑ์จากเครื่องหนัง และ สนิค้าพื้นเมอืงตาม
อธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบูร์ซ่าร์ (BURSA) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)เป็นเมอืงทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศตุรก ีห่างจากชายฝัง่ทะเลมารม์ะราไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้21 กม. เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
มากเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ เจรญิรุ่งเรอืงมากในสมยัจกัรวรรดโิรมนัและจกัรวรรดไิบแซนไทน์ เป็นเมอืงหลวง
ของจกัรวรรดอิอตโตมนัระหว่างปี ค.ศ. 1326 ถงึ 1365 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า (GRAND MOSQUE) หรอืสุเหร่าสเีขยีวภายในจะพบ

กับผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดบัที่มสีสีนัลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่าง
พิสดาร ทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้ เป็นที่ฝังศพ และ
นอกจากนัน้ยงัถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขยีวชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็น
เมอืงที่มสีเีขยีว GREEN BURSA สุสานสเีขยีว GREEN TOMB สุเหร่าสเีขยีว หรอื YESIL MOSQUE สถานที่
ศกัดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามอกีแห่งหนึง่ของเมอืงเบอรซ์า ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดย
สถาปนิก ชื่อ HACI IVAZ PASA โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามคีวามโดดเด่นด้วย
การใชก้ระเบื้องหนิอ่อนสฟ้ีาเขยีวในการตกแต่ง ผนังและเพดานดา้นในกถ็ูกตกแต่งดว้ยกระเบื้องโมเสคสฟ้ีาเขยีว



เช่นเดยีวกนั นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยงัมทีีบ่รรจุศพของสุลต่านเมหเ์มดที ่1 และครอบครวั สถานทีแ่ห่งนี้
จงึถอืไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคุณค่าของประเทศตุรกี 

 
เดนิทางสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของ
ประเทศตุรกี มปีระวตัิศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอส
ฟอรสั ซึ่งท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE 
ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าให้เมอืงอิส
ตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 
น าท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) หรอืตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกล้กบัสะพานกาลาตา ที่นี่ถือ
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอิสตนับูล สร้างขึ้นตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิค้าทีจ่ าหน่ายส่วนใหญ่คอืเครื่องเทศเป็นหลกั นอกจากนี้ยงัมถีัว่คุณภาพดี
ชนิดต่างๆ รงัผึง้ น ้ามนัมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครื่องประดบัอกีดว้ย 

ค า่ อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า    
  

DAY 7 สนามบินอีสตนับูล – สนามบินเตหะราน     (B/–/–)                 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี 
12.15  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5117  ** 

มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 
16.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง 
  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไม่รดัรูป และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

22.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR เที่ยวบนิที่ 
W5051  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 



 

DAY 8     กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)  (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ืองบิน) 
07.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

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

กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราการให้บริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียดไฟลท์บิน และ 

เวลาบิน 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ท่านละ 

30 กนัยายน – 07 
ตุลาคม 2565 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

07 – 14 ตุลาคม 2565 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

12 – 19 ตุลาคม 2565 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

14 – 21 ตุลาคม 2565 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

19 – 26 ตุลาคม 2565 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 



09 – 16 พฤศจิกายน 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

31,999 31,999 31,999 7,000 

18 – 25 พฤศจิกายน 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

31,999 31,999 31,999 7,000 

02 – 09 ธนัวาคม 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

32,999 32,999 32,999 7,000 

14 – 21 ธนัวาคม 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

31,999 31,999 31,999 7,000 

23 – 30 ธนัวาคม 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

32,999 32,999 32,999 7,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70 ดอลล่ารส์หรฐั 
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) 
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 
 
** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
 
** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตุรกี ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอวี
ซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่
ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 



- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดย
มีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้
เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่พกั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
- ค่ามคัคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  
-  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 70 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตัวอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงินใน2วนัถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง   



- กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออก
ประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี
พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิกอ่นเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทบนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 
7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแลว้ ทางบรษิัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกติ สี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ  
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย 



พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษิัท
เรยีบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋
เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 
*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 


