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ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

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

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

IST - MCT 14.00 - 19.55 WY164 5 ช.ม. 

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

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั 

ระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

1 
กรงุเทพฯ - เมอืงมัสกตั - เมอืงอสิตันบล ู                          

(-/-/D) 
✈ ✈  

PULMAN HOTEL 

@ISTANBUL 

2 

อสิตันบลู-สวนดอกทวิลปิ อเีมอรก์นั พารค์เฉพาะเดอืนเมษายน

เดอืนเดยีวเทา่นัน้ - สเุหรา่สนี ้าเงนิ –ฮปิโปโดรม  -พระราชวัง

ทอปกาปึ – มัสยดิฮาเกยีโซเฟีย - องัการา   (B/L/D) 

   

HOTEL 2000 BEST 

WESTERN 

@ANGARA 

3 

องัการา-ทะเลสาบเกลอื - นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) – 

ชมโรงงานจวิเวอรร์ีแ่ละโรงงานเซรามคิ - หบุเขาเดฟเรนท ์

(DEVRENT VALLEY) - หบุเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) – 

ระบ าหนา้ทอ้ง – คัปปาโดเกยี   (B/L/D) 

   

CAPPADOCIA 

@BURCU KAYA 

HOTEL   

4 

คัปปาโดเกยี – กจิกรรมพเิศษ Option Tour – โรงงานทอพรหม 

– CARAVANSARAI – KONYA คอนยา่ – โรงงานผา้คอตตอน - 

เมอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE)   (B/L/D) 

   

LYCUS RIVER 

THERMAL HOTEL 

 @ PAMUKKALE 

5 

เมอืงปามคุคาเล ่-ปราสาทปยุฝ้าย-เมอืงเฮยีราโพลสิ-เมอืงโบราณ

เอฟฟิซสุ-รา้นขนม TURKISH DELIGHT -มัสยดิอสิเบ ISA BEY 

MOSQUE -โบสถนั์กบญุเซนต ์จอหน์-วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ 

– โรงงานเครือ่งหนัง – เมอืงคซูาดาซ ึKUSADASI  (B/L/D) 

   
HITIT HOTEL  

@ KUSADASI 

6 
เมอืงคซูาดาซ ึ- อสีตันบล ู:  กรงุอสิตันบลู-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอส

ฟอรัส-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต -อสิตัลบลู   (B/L/D) 
   

PULMAN HOTEL 

@ISTANBUL 

7 
 อสิตัลบลู - สนามบนิอสิตัลบลู – กรงุมัสกตั (ประเทศโอมาน)

(B/-/-) 
 ✈ ✈  

8  กรงุมัสกตั (ประเทศโอมาน) – สนามบนิสวุรรณภมู ิ  (-/-/-) ✈ ✈ ✈  
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วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ - เมอืงมสักตั - เมอืงอสิตนับล ู                          (-/-/D) 

 

06.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้  

 4 สายการบนิ OMAN AIR ซึง่มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสาร

การเดนิทางแกท่า่น 

 

09.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงมสักตั โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY-818 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ี) 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมัสกตัเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

(ใชเ้วลาตอ่เครือ่งประมาณ 2 ช ัว่โมง 40 นาท)ี 

14.25 น. เหริฟ้าสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY-165  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 45 นาท ี) 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์กรงุอสิตนับลู หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PULMAN HOTEL @ISTANBUL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – องัการา - สสุานอตาเตริก์ – ทะเลเกลอื -คปัปาโดเกยี   (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

ขอ้ก าหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสภุาพ ส าหรบัการเขา้ชมสเุหรา่ และ จ าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรีษะ  

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรั่ดรปู 
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 น าทกุทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรอื SULTAN  AHMET MOSQUE ถอืเป็น

 สเุหรา่ทีม่สีถาปัตยกรรมเป็นสดุยอดของ 2 จักรวรรด ิคอื ออตโตมันและไบเซนไทน ์เพราะไดร้วบรวมเอา

 องคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืวา่เป็นมัสยดิทีใ่หญ่

 ทีส่ดุในตรุก ีสามารถจคุนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดย

ตัง้ชือ่ตามสลุตา่นผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง  

 

 จากนัน้น าทกุทา่นสู ่จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มตหรอืฮปิโปโดรม (HIPPODROME) สนามแขง่มา้ของชาว

โรมัน จดุศนูยก์ลางแหง่การทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิสุเซเวรุสเพือ่ใชเ้ป็นที่

แสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายให ้

กวา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดงประตมิากรรมตา่ง ๆซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณในสมัยออต

โตมันสถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็นทีจั่ดงานพธิแีต่ในปัจจุบันเหลอืเพียงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มัสยดิสลุต่านอะหเ์ม

ตซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส3์ ตน้ คอืเสาทีส่รา้งในอยีปิตเ์พือ่ถวายแกฟ่าโรหท์ตุโมซสิที ่3 ถกูน า

กลับมาไวท้ีอ่สิตันบลูเสาตน้ทีส่อง คอื เสาง ูและเสาตน้ทีส่าม คอืเสาคอนสแตนตนิที ่7  
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 จากนัน้น าทกุทา่นชม พระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ซึง่ถอืเป็น

เขตประวัตศิาสตร์ที่ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวัง

ทอปกาปึ สรา้งขึน้โดยสุลต่านเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมี

อาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดที่สรา้งพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส

โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน 

พระราชวังแห่งนี้มรีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยู่รวมกันมากถงึสีพั่นกว่าคนน าท่านเขา้ชมสว่นของ

ทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจั่ดแสดงทรัพยส์มบตัขิา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิตา่งๆ มากมาย 

 

 

 จากนัน้น าทกุทา่น เขา้ชมสเุหรา่โซเฟีย (HAGLA SOPHAGLA SOPHLA) หรอื พพิธิภณัฑอ์ายา

โซเฟีย (AYASOFYA MUSEUM) ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกลาง 

และเป็นโบสถท์รงโดมทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกมาเป็นเวลาเกอืบพันปี  

 สรา้งโบสถค์รัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 360 ในสมัยของ จักรพรรดคิอนสแตนตนิ (Constantine) ที ่เมอืงคอนส

แตนตโินเปิล (Constantinople) เมอืงหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออก คอืเมอืงอสิตันบลูในปัจจบุนั 

แตม่หาวหิารทีเ่ราไดเ้ห็นกนัในปัจจบุนั กอ่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 532 - 537 ในสมัยของจักรพรรดจัิสติ

เนยีนเพือ่เป็นวหิารหลวงส าหรับประกอบพระราชพธิตีา่งๆ และยังเป็นทีป่ระทับของประมขุกรกีออรโ์ธ

ดอกซ ์ 

 โดมมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางกวา่ 31 เมตร และสงูถงึ 55 เมตร กอ่นจะเปลีย่นฮาเกยีโซเฟียใหก้ลายเป็นมัสยดิ 

โดยมกีารท าลายพระแทน่ และฉาบปนูทับโมเสกไอคอนสญัลักษณ์ของศาสนาครสิตเ์อาไว ้บางภาพก็ถกู

เอามา่นบดบงั นับแตนั่น้ฮาเกยีโซเฟียก็ไดก้ลายเป็นทรัพยส์นิของสลุตา่น และไมเ่ปิดใหส้าธารณะชนได ้

เขา้ชมมาเป็นเวลากวา่ 500 ปี นกระทั่งปี ค.ศ. 1935 ฮาเกยีโซเฟียไดเ้ปลีย่นสถานะจากการเป็นมัสยดิ

หลวงมาเป็นพพิธิภัณฑ ์และเปิดใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมความงดงามดา้นในอกีครัง้ส าหรับการเจรจา

ธรุกจิในอดตี  
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 น าทกุทา่นเขา้ชม สวนดอกทวิลปิ อเีมอรก์นั พารค์ EMIRGAN TULIP PARK   สวนดอกทวิลปิห

ลากสหีลายสายพันธุนั์บลา้นดอกทีส่วยทีส่ดุ และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของตุรก ีตลอดเดอืนเมษายน เทศกาล

ทวิลปิอสิตันบลู เป็นเทศกาลประจ าปี โดยจะจัดในชว่ง 3 สัปดาหส์ดุทา้ยของเดอืนเมษายน เพือ่เฉลมิ

ฉลองทัง้ฤดูใบไมผ้ล ิและความส าคัญของดอกทวิลปิ ทีม่ตี่ออาณาจักรออตโตมัน และวัฒนธรรมตุรก ี

ปกตแิลว้เทศกาลนี้จัดขึน้ที่สวนสาธารณะ ที่มีชือ่เสียงที่สุดของเมือง เช่น สวนสาธารณะ Gulhane 

สวนสาธารณะ Yildiz สวนสาธารณะ Beykoz รวมทัง้สวนสาธารณะ Emirgan ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปูตาม

อธัยาศัย 

 

 น าทา่นเดนิทางจาก เมอืงอสิตนับลู มุง่หนา้สูเ่มอืงองัการา ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศตรุกแีละเป็น

เมอืงหลวงของจังหวัดองัการา องัการาเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองรองจากอสิตันบลู (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชัว่โมง ระยะทาง 447 กโิลเมตร ) 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL 2000 BEST WESTERN @ANGARA หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม องัการา - ทะเลสาบเกลอื - นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) – ชมโรงงานจวิเวอรร์ ีแ่ละ

โรงงานเซรามคิ - หบุเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) - หบุเขาอซุซิาร ์(UCHISAR 

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

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่น ชมววิของ ทะเลสาบเกลอื (SALT LAKE) เพือ่ยลเสน่หท์ะเลสาบเกลอื ชมทะเลสาบน ้าเค็ม 

LAKE TUZ ทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของตรุก ีเมือ่หนา้รอ้นมาถงึน ้าจะเหอืดแหง้เหลอืแต่

เพยีงเกลอืกองเป็นแผน่หนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุลกูหลูกูตา และยังเคยเป็น

สถานทีถ่า่ยท าหนัง STAR WAR ดว้ย  

 

 

 น าทกุทา่นสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) ทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเป็น

มรดกโลก เมอืงใตด้นิของตุรกมีอียู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมอีุโมงคเ์ชือ่มต่อถงึกันเป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอื

ศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมันทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ ่

แต่ละชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มทัีง้หอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้ง

โถงส าหรับใชป้ระชมุ มีบ่อน ้าและระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและ

ทางเดนิบางชว่งคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้
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กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 น าทา่นแวะ ชมโรงงานจวิเวอรร์ ีแ่ละโรงงานเซรามคิ อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ 

 

 น าทา่นชมววิ หบุเขาแหง่เทพนยิายสชีมพ ูหบุเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) เป็นหบุเขาที่

ถกูธรรมชาตสิรา้งสรรคเ์ป็นรปูตา่งๆ มภีมูทัิศนท์ีส่วยงามและคลา้ยคลงึกบัพืน้ผวิบนดวงจันทร ์ซึง่รอบๆ

บรเิวณนี ้เต็มไปดว้ยหนิรปูทรงตา่งๆ จ านวนมาก โดยธรรมชาตเิป็นผูส้รา้งขึน้ เชน่ รปู อฐู, ง,ู แมวน ้า, 

พระแมม่ารยี ์และ ภมูปิระเทศบรเิวณนีเ้ป็นสชีมพ ูเป็นเอกลักษณ์และเป็นจดุเดน่ทีท่ าให ้หบุเขาแหง่นี ้มี

ชือ่เสยีง เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว 

 

 แวะชมโรงงานทอพรม สนิคา้ขึน้ชือ่และมคีณุภาพดขีองประเทศตรุก ีอสิระใหเ้ลอืกซือ้ของฝากตาม

อธัยาศัย 
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 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปู หบุเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่

ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หบุเขาดังกลา่วมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบท่ัวทัง้

ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองด ีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ 

ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยาม

มภีัยอกีดว้ย  

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรอืหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

  จากนัน้น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรอื BELLY DANCE เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แก่

อยา่งหนึง่เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต ์ และเมดเิตอรเ์รเนยีน นักประวัตศิาสตร์

เชือ่กนัวา่ชนเผา่ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุม่ส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบุนั และการ

เดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพรห่ลายมกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่สวยงามจน

กลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุัน  (บรกิารเครือ่งดืม่ฟรตีลอดการแสดง) 
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  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL @CAPPADOCIA 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คปัปาโดเกยี – กจิกรรมพเิศษ OPTION TOUR – โรงงานทอพรหม – CARAVANSARAI – 

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

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์(OPTIONAL TOUR) 

1. บอลลนูทวัร ์(BALLOON TOUR) ส าหรับทา่นทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโด

เกยี โปรแกรมเสรมิพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับ

ไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้ากใชเ้วลาเดนิทาง

จากโรงแรมไปขึน้บอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ

ในการขึน้บอลลนู ทา่นละประมาณ 250-300 เหรยีญดอลลารส์หรัฐ (USD) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ 

ประกันอุบัตเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทัวรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ

เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น 

2.  รถจีป๊ทวัร ์(JEEP TOUR) ส าหรับท่านใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณ

ภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับ 

เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลยุไป

ได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจี๊ ป ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการน่ังรถจี๊ ปอยู่ที ่ท่านละ 120 – 150 

เหรยีญดอลลารส์หรัฐ(USD) ขึน้อยูก่ับฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอบุัตเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวรไ์ม่

ครอบคลมุกจิกรรมพเิศษ  

3.  รถโบราณ (MUSTANG CLASSIC CAR) ส าหรับทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโด

เกยีบรเิวณภาคพื้นดนิ โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถ

ทอ้งถิน่มารับ เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคัปปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเล็ก

สามารถเดนิทางไปได ้ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง จ ากดัโดยสารไมเ่กนิ 3 ทา่น/คัน คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใน

การน่ังรถมัสแตงโบราณอยูท่ี ่ทา่นละ 100 – 150 เหรยีญดอลลารส์หรัฐ (USD) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรด

ทราบ ประกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวรไ์มค่รอบคลมุกจิกรรมพเิศษ  
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ค าแนะน า 

เนือ่งดว้ยขอ้ก าหนดของเวลา ทา่นจ าเป็นตอ้งเลอืกซือ้แพ็คเกจทัวรเ์สรมิอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้  

ทา่นทีเ่มารถ กรณุาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง และ ควรแจง้ให ้

หัวหนา้ทัวรท์ราบตัง้แตก่อ่นวันเดนิทาง (ตัง้แตอ่ยูป่ระเทศไทย เพือ่เตรยีมยาแกเ้มารถจากประเทศไทย

ไป) 

 กจิกรรมนี ้ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหัวใจขัน้รนุแรง หรอื ตัง้ครรภ ์เขา้รว่มโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความ

เสยีหายไมว่า่กรณีใดๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

ส าหรับทา่นทีไ่มร่ว่มในโปรแกรมเสรมิพเิศษทา่นจ าเป็นตอ้งพักผอ่น รอคณะอยูท่ีโ่รงแรมทีพั่ก 

  

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (KONYA) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 

387 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหวา่งทางแวะถา่ยรปู CARAVANSARAI ทีพั่กของ

กองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานทีพั่กแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์

สมัยออตโตมัน 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง (189 กโิลเมตร) เมอืง

ทีม่นี ้าพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสู่

หนา้ผา  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารหรอืหอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL @ PAMUKKALE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงปามคุคาเล ่-ปราสาทปยุฝ้าย-เมอืงเฮยีราโพลสิ-เมอืงโบราณเอฟฟิซุส-รา้นขนม 

TURKISH DELIGHT -มสัยดิอสิเบ ISA BEY MOSQUE -โบสถน์กับญุเซนต ์จอหน์-วหิารเทพี

อารเ์ทมสิโบราณ – โรงงานเครือ่งหนงั – เมอืงคซูาดาซ ึKUSADASI  (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน ้าตกสี

ขาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทาง

น ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมากทา่นจะไดส้มัผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ HIERAPOLIS เป็นเมอืง

โรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพเุกลอืแรร่อ้นซึง่เชือ่กนัวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรคเมือ่

เวลาผา่นไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนีเ้กดิการพังทลายลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไป

บางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไรเชน่โรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญว่หิารอพอลโล สสุาน

โรมันโบราณเป็น 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซือ้ของฝากเชน่ ผา้พันคอ ผา้ปทูีน่อนเสือ้ผา้ 

เป็นตน้ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติดว้ยคอตตอน100% สนิคา้คณุภาพขึน้ชือ่จากประเทศตรุก ี

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไว ้

เป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (LONIA) จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง 

ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์

เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวง

ตา่งจังหวัดของโรมัน น าทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก

สิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน 

ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี ้ 

 

 น าทา่นชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้า 

ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้, หอ้งสมดุโบราณ ทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิง่ทกุอยา่ง

ลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 

 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปู มสัยดิอสิเบ ISA BEY MOSQUE เป็นหนึง่ในตัวอยา่งทีด่แีละส าคัญทีส่ดุซึง่

สะทอ้นถงึจดุสิน้สดุของยคุจักรวรรด ิSeljuk ในชว่งปลายครสิต ์ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยดิแหง่นี้ยังเป็น

ทีป่ระทับของมัสยดิเมยยาดในดามัสกสั มัสยดิ ISA BEY MOSQUE กอ่ตัง้ขึน้บนเนนิเขาตะวันตกของเขา 

Ayasuluk ทีม่องเห็นพืน้ทีแ่ละม ีharem ขนาดใหญท่ีม่สีอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ ่ 

 

 และแวะถา่ยรปู โบสถน์กับญุเซนต ์จอหน์ (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีอ่อก

เดนิทางเผยแพรศ่าสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจบุนั  

 

 จากนัน้น าทา่นชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยย์คุโบราณ ทีปั่จจบุนัเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง แตก่็ยังสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญใ่นอดตี

ได ้ 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคซูาดาซ ีKUSADASI ระยะทาง 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ช ัว่โมง 50 นาท ีเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตรุกทีีเ่ป็นสถานทีต่ัง้ของ

โบราณสถานทีส่ าคัญสิง่มหัศจรรยย์คุโบราณ  

 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HITIT HOTEL @ KUSADASI หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่ก เมอืงคซูาดาซ ึ-อสีตนับล ู:  กรงุอสิตนับลู-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต    

(B/L/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตลับลู ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 – 7 ช ัว่โมง (ระยะทาง 560 

กโิลเมตร) 

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 น าทกุทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั BOSPHORSU CRUISE จดุทีบ่รรจบกนัของทวปียโุรปและ

เอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตุรกไีดรั้บสมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวีป ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยทุธศาสตรส์ าคัญเนื่องจากเป็นเสน้ทางเดนิเรอืทีเ่ชือ่มทะเลด าทะเลมารม์ารา่ เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีต่ัง้

เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบไดแ้ก ่Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจดุชมววิทีส่ าคัญคอืสะพาน 

แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนตส์ามารถวิง่ขา้มฝ่ังยโุรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มคีวาม

ยาวทัง้สิน้ 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน้ (ปัจจบุันตก

ไปอยูอ่ันดับที ่21) ขณะทีล่อ่งเรอืพรอ้มดืม่ด ่ากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้มว่า่จะ

เป็นพระราชวังโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา  
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 น าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรอื ตลาดเครือ่งเทศ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้

ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของทีร่ะลกึ เครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของ

หวานขึน้ชือ่และถ่ัวหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกสรร 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ เพือ่ใหท้กุทา่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิง 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PULMAN HOTEL @ISTANBUL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด อสิตลับลู - สนามบนิอสิตลับลู – กรงุมสักตั (ประเทศโอมาน)                    (B/-/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุอสิตนับลู IST 

14.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตนับลู สูเ่มอืงกสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบนิ OMAN AIR 

เทีย่วบนิที ่WY-164 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงมสักตั เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

21.10 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิBKK โดยสายการบนิ OMAN AIR เทีย่วบนิที ่WY-817 

   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

วนัทีแ่ปด กรงุมสักตั (ประเทศโอมาน) - สนามบนิสวุรรณภูม ิ                           (-/-/-) 

 

06.20 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิBKK กรงุเทพมหานคร     
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ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่

เสรมิเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

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

ปรบัราคาขึน้ 

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 USD เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย /ทรปิ/ทา่น 

 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลัก 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทัวร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

กรณีทีค่ณะทัวรอ์อกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง ทางผูจั้ดรายการ ขอ

ยกเลกิการเดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทัวรใ์หท้ราบวา่มกีารเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พิม่ในกรณีทีต่ า่กวา่ 15 ทา่น ตาม

ความเหมาะสมและเป็นจรงิ 

 

เงือ่นไขการจองทัวร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ยมัดจ า 16,000 บาท /ทา่น ภายใน 3 วันหลังจากทีม่กีารจอง (เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทาง) 

 พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทางทันท ี 

งวดที ่2 : ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายใน

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หลังจากช าระคา่มัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตั๋วลว่งหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่นการ

เดนิทางแตท่ัง้นีต้อ้งยดึกฏของสายการบนิเป็นหลัก  

กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้ 

(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้) 
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กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 

กรณีแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทัง้หมดทกุกรณี  

กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยัง

สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่

ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดทั้ง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตัดสนิใจของ

สายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง 

(UPGRADE) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (CHANGE DATE) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ OMAN AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม  

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง HAND CARRY (น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ทา่น TRIPLE วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมอยา่งชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ตลอดการเดนิทาง 

คา่น ้าดืม่ระหวา่งเดนิทาง 1 ขวด ตอ่ทา่น/วัน 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

หมายเหต:ุคา่ประกนัอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปีทางบรษัิทประกนัฯจะ

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

หมายเหต ุ: ประกนัภัยทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้การเลอืกซือ้  

OPTIONAL TOUR ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
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คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น กรณีใชบ้รกิาร BELL BOY ของแตล่ะโรงแรม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการและน ้าดิม่นอกเหนอืจากทีแ่จง้ไว ้ทา่นละ 1 ขวด/วัน 

อตัราคา่เขา้หอ้งน ้าจดุแวะพักรถระหวา่งเดนิทางไปแตล่ะเมอืง ประมาณ 1-2 ลลีา่ /1หอ้งน ้า 

ประกนัโควดิ ทีป่ระเทศตรุก ี(ถา้ทา่นใดสนใจตดิตอ่ซือ้เพิม่เตมิไดท้ีบ่รษัิทฯ) 

คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเขา้ประเทศทัง้ 2 ประเทศ (ขึน้อยูก่บัมาตรการการเดนิทางเขา้-ออก ประเทศในชว่งนัน้) 

 

ขอ้มลูส าคัญเกีย่วกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่า่นควรทราบ 

เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั 

หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 

เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้ง

เดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จาก

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ 

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง

กนั 

โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีบเทา่กบัมาตรฐานสากล ระดับ

ของโรงแรมทีร่ะบนัุน้เป็นการจัดอนัดับของการทอ่งเทีย่วประเทศตรุก ี

ในชว่งเทศกาล หรอื ชว่งทีต่รงกบัวันหยดุส าคัญตา่งๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเต็ม ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิพัก

โรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 

 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการ

ใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขา
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ออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้

ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

จากสายการบนิเมือ่เทีย่วบนิ “ดเีลย”์ หรอืลา่ชา้? หรอื เหตสุดุวสิยั หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกลา่วและแจง้ใหท้า่นทราบ 

เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากปลอมแปลง หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

ในกรณีทีท่า่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

การขอทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตจิะอยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถ

เปิดประตฉุูกเฉนิได ้(โดยน ้าหนักประตนัูน้อยูท่ีป่ระมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


