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บินด ้วยสายการบิน MAHAN AIR (W5) : ข ึ�นเครื�องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
W5050 BKK(สุวรรณภูมิ) – IKA(เตหะราน)  09.25 – 14.15 
W5114 IKA(เตหะราน)  – IST(อิสตนับูล)   17.15 – 19.00 
W5117 IST(อิสตนับูล) – IKA (เตหะราน)  12.15 – 16.45 
W5051 IKA(เตหะราน) – BKK(ส ุวรรณภมิู)  22.10 – 07.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนํ�าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ( 1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได ้นํ�าหนักไม่เกิน C ก.ก. ** 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-��  
** หวัหน้าทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ ฉีดวคัซีนครบแล้วก่อนรบักรุ๊ป �( วนั 
** รบัจองเฉพาะลูกค้าที.ฉีดวคัซีนครบแล้ว �( วนัก่อนเดนิทาง 
** บรกิารเจลล้างมอืตลอดทรปิ  
** วคัซีนที.เดนิทางได้ ทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว �( วนั และสามารถเป็นวคัซีนสูตรไขว้ได้ ** 
** จํานวนลูกค้า 15-20 ท่านใช้รถ 27 ที.นั .ง / จํานวน 20-25 ท่านใช้รถ 35 ที.นั .ง / มากกว่า<= ท่าน ใช้รถ (= ที.นั .ง 
** เอกสารสําหรบัการเดินทางเข้าประเทศตุรก ี
1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ คอื วคัซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรอื E-VACCINE PASSPORT ก็
ได้(สามารถทําการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรอืสามารถขอได้ที.สาธารณสุขจงัหวดั)  
**ลูกค้าจดัเตรยีมเอง** 
<.ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ของประเทศตุรกี ก่อนเดนิทาง P< ชั .วโมง **ทางทวัร์จัดการให้** 
** เอกสารสําหรบัการเดินทางกลบัประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 

DAY 1     กร ุงเทพฯ (ส ุวรรณภูมิ) – สนามบินเตหะราน – อิสตนับูล                        
06.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ  ชั Qน ( เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 

MAHAN AIR โดยมเีจ้าหน้าที.ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั Qนตอนการเช็คอิน และ 
หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื.อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

09.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกร ุงเตหะราน ประเทศ อิหร่าน  โดยสายการบิน MAHAN AIR เที.ยวบินที. 
W5050  ** มบีริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน ** 

14.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพื.อรอเปลี.ยนเครื.อง 
  ** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส ืQอแขนยาวไม่รดัรูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสืQอแขนยาว 

17.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองอิสต ันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR เที.ยวบินที. W5114 
 ** มบีริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน ** 
19.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองอิสต ันบูล เมืองอิสต ันบูล ประเทศตุรก ี  
ค ํ�า อิสระอาหารเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
พกัที� GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเทียบเท่า    
 

DAY 2 – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – ทอปกาปี – องัการ่า   (B/–/D)     
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ** คําแนะนํา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่า ** 
การเข้าชมสุเหร่า จําเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส ืQอแขนยาวคลุมข้อมอื มดิชิดไม่รดัรูป และเตรียมผ้าสําหรบัคลุมศีรษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสืQอแขนยาว ไม่รดัรูป 



 

นําท่านเข้าชม ส ุเหร ่าส ีนํ�า เ งิน  (BLUE MOSQUE) หรือชื.อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที. � (SULTAN 
AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพ
สถานที. ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสยีงดงั และกรุณาทํากิริยาให้สํารวม สุเหร่านีQสร้างในปี <�=< เสร็จปี <�=� (� ปีก่อน
สุลต่านอาห์เหม็ดสิQนพระชนม์ด้วยอายุเพยีง <P พรรษา) มหีอเรียกสวด อยู่ \ หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้นําศาสนา
ขึQนไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื.อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื.อสุเหร่าสนํีQาเงนิภายในประดับด้วย
กระเบืQองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั .น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตร
ตระการตา ภายในมทีี.ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มหีน้าต่าง <\` บาน สนาม
ด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที.ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมสี ิ.งก่อสร้างที.อํานวยความสะดวกให้ กับ
ประชาชนทั .วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํQ า  ที.พ ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 
(KULLIYE)นําท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือส ิ.งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ.งใช้เป็นสนามแข่งม้า 

และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคําว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกนําไปใช้ในภาษา
ฝรั .งเศสด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมอืงมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสยีดาย
ที.เหลือแต่ซากปรักหกัพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบัน แม้จะ
ยิ.งใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึQนระหว่างปี ค.ศ. <`g-gg` แต่ปัจจุบนัเหลือเพยีง เสา g ต้น คือ เสาคอนส
แตนตินที. P (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื.อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื.อศตวรรษที. �` เสา



 

ต้นที. < คือ เสางู ที.เชื.อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา (P� ปี เป็นรูปสลักงู g ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (DELPHI) แล้ว
ถูกขนย้ายมาตั Qงที.นี.เม ื.อ ศตวรรษที. ( ปัจจุบันเหลือเพยีงครึ.งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยปิต์ หรือเสาโอเบ
ลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ g�` ปี มรีากศพัท์มาจากภาษากรีกคือ 
OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เขม็ หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจาก
หินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึQนสู่ยอดด้านบนเป็นแท่ง
สี.เหลี.ยมสี.ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคํา เหล็ก 
หรือ ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลิสก์เป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปะที.มตี้นกําเนิดจากอียปิต์โบราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่ง
เส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึQนเป็นคู่ ต ั Qงอยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร ตวัอย่างเช่นที. วิหารลักซอร์ 
หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึง
ฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื.องราวของการสร้างเพื.อบูชาเทพเจ้า ดังนั Qน เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมอืนหนึ.งเสาอนุสรณ์ บ่ง
บอกถึงนัยยะแห่งที.ต ั Qงของสถานที.สําคญั หรือสถานที.ศกัดิ kสทิธิ kของอียปิต์ 
นําท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิดทําการทุกวนัจนัทร์ ถ้าตรงวนัปิด
ขอสงวนสิทธิ\พาไปขึ�นกระเช้าชมวิว  Piere Loti แทน **  � ใน P ส ิ.งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์
คาทอลิก สร้างในสมยัพระเจ้าจสัติเนียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจก
ส ีเมื.อเติร์กเข้าครองเมอืง ได้เปลี.ยนโบสถ์นี.ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. �(=g ฉาบปูนทับกําแพงที.ปูด้วยโมเสกเป็น
รูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑ์ที.วนันีQคงบรรยากาศ
ของความเก่าขลงัอยู่เต็มเปี.ยม โดยเฉพาะโดมที.ใหญ่ที.สุดเป็นอนัดบั ( ของโลกซึ.งมพีืQนที.โล่งภายในใหญ่ที.สุดใน
โลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตวัรับนํQาหนักของอาคารลงสู่พ ืQนแทนการใช้เสาคํQายันทั .วไป นับเป็นเทคนิคการ
ก่อสร้าง ที.ถือว่าลํQาหน้ามากในยุคนัQน (ถือเป็นหนึ.งในเหตุผลสําคัญที.ทําให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ได้รบัการยกย่อง
ให้เป็น � ใน P ส ิ.งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 ชม พระราชวงัทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) **ปิดทําการทุกวนัองัคาร ถ้าตรงวนัปิดขอสงวนสิท ธิ\ พา
ไปช้อปปิ� งท ี�ตลาดสไปร ์ทแทน** ต ั Qงอยู่ในเขตเมอืงเก่าซึ.งถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ที.ได้รบัการขึQนทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากยูเนสโกตั Qงแต่ปี ค.ศ. ��m= พระราชวงัทอปกาปึ สร้างขึQนโดยสุลต่านเมห์เมตที. < ในปี ค.ศ.�(=� 
บนพืQนที.กว้างใหญ่ และมอีาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที.สร้างพระราชวงัแห่งนีQสามารถมองเห็นช่องแคบ
บอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที.เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน 
พระราชวงัแห่งนีQมรีาชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกนัมากถึงสี.พนักว่าคน  นําท่านเข้าชมส่วนของท้องพระ
โรงที.เป็นที.จดัแสดงทรพัย์สมบติัข้าวของเครื.องใช้ส่วนพระองค์เครื.องเงนิต่างๆ มากมาย 

เที�ยง อิสระอาหารเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
 นําท่านเดินทางสู่ เม ืององัการ่า (ANKARA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั .วโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรกี 

หรือที.มชีื.อตามประวตัิศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญ่อ ันดับ < รอง



 

จากเมอืงอิสตนับูล เมอืงองัการาต ั Qงอยู่ในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกีบนที.ราบสูงอนาโตเลีย 
โดยอยู่ห่างจากเมอืงอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ (=` กิโลเมตร เมอืงองัการาเป็นที.ต ั Qงของรฐับาล
กลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ ชมวิวระหว่างสองข้างทางจนถึงที.หมาย 

ค ํ�า บริการอาหาร ณ โรงแรมที�พกั 
พกัที� SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า    
 

DAY 3 คปัปาโดเกีย – นครใต ้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม ่ –  โรงงานพรม / เซรามิค /              
เคร ื�องประดบั - ระบาํ Belly Dance                                                                 (B/L/D)                                          

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองคปัปาโด เกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ( ชั .วโมง) เป็นบริเวณที.อยู่

ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ.งของเส้นทางสายไหม 
เส้นทางค้าขายแลกเปลี.ยนวฒันธรรม ที.ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพืQนที.พิเศษ ที.เกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื.อประมาณ g ล้านปีมาแล้ว ทําให้ลาวาที.พ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไป

ทั .วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั Qนใหม่ขึQนมาจากนัQนกระแสนํQา ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะ

กร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื.อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที.เต็มไป
ด้วยหินรูปแท่งกรวย (ควํ.า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ.งดินแดนในเทพนิยาย จนชน

พืQนเมอืงเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื.อ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื.อเก่าแก่

ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที.อาศยัอยู่ในดินแดนแถบนีQ) แปลว่า “ดินแดนม้าพนัธุ์ดี” และในปัจจุบนันีQก็ยงัเลีQยง
ม้ากนัอยู่บริเวณนีQ อีกทั Qง ยงัมเีมอืงใต้ดินที.ซ่อนอยู่ใต้เมอืงคัปปาโดเกีย ถือเป็นเมอืงใต้ดินโบราณที.ใหญ่ที.สุดใน

โลกก็ว่าได้ เพราะที.เมอืงใต้ดินแห่งนีQขุดลึกลงไปถึง �` ชั Qน ประมาณ �` เมตร และภายในเมอืงใต้ดินยงัแบ่งซอย
เป็นห้องย่อย เฉพาะที.เมอืงคปัปาโดเกียมเีมอืงใต้ดินมากถึง �= แห่งและถ้ารวมทั Qงเมอืงอื.นๆ ด้วยก็เกือบๆ <`` 

แห่งเลยทีเดียว และยงัมกีารขุดเชื.อมกันระหว่างแต่ละเมอืงอีกด้วย  ซึ.งภายในเมอืงใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะ
เป็น ห้องนอน ห้องนํQ า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์  บ่อนํQา บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากนัว่า

สามารถจุคนได้มากกว่า g`,``` คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พภิพแห่งนีQ ทางองค์กรยูเนสโกได้ขึQน

ทะเบียนเมอืงใต้ดินแห่งเมอืงคปัปาโดเจีย เป็นสถานที.มรดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย ระหว่างทาง

ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 



 

 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ นครใต ้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที.ที.ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยัชาวโรมัน 

ที.ต้องการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดินที.มขีนาดใหญ่ มถึีง 10 ชั Qน แต่ละชั Qนมคีวามกว้างและ

สูงขนาดเท่าเรายนืได้ ทําเป็นห้องๆ มทีั Qงห้องครัว ห้องหมกัไวน์ มโีบสถ์ ห้องโถงสําหรบัใช้ประชุม มบ่ีอนํQา และ

ระบบระบายอากาศที.ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวน
กนัไม่ได้ 



 

 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงที.ต ั Qงอยู่ในบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโต

เลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั Qงอยู่ในบริเวณที.เป็นที.ต ั Qงถิ.นฐานของผู้คนมาตั Qงแต่สมยัโรมัน และเป็นที.ที.ชาวคริส
เตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที. หลบหนีภยัจากการไล่ทําร้ายและสงัหารก่อนที.คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที.ได้รับการ

ประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ที.จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที.ต ั Qงอยู่ในบริเวณนีQ เป็น

เมอืงที.มชีื.อเสยีงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื.องเซรามคิลํQาค่าแห่งหนึ.ง ที.มชีื.อเสยีงโด่งดงัไปทั .วโลก 

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ.งองค์กรยูเนสโก ได้
ขึQนทะเบียนพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งแห่งนีQ ให้เป็นมรดกโลก ซึ.งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. � ซึ.งเป็น
ความคิดของชาวคริสต์ที.ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํQาเป็นจํานวนมากเพื.อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื.นที.ไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ 



 

 
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 
โรงงานเคร ื�องประด ับ (JEWELLY FACTORY) เพื.อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพืQนเมอืงที.ม ี
คุณภาพและชื.อเสยีงโด่งดงัไปทั .วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซืQอสนิค้าได้ตามอธัยาศัย 

ค ํ�า บริการอาหารค ํ�า ณ  ภัตตาคาร  พิเศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ.งเป็นการ

เต้นรําที.เก่าแก่อย่างหนึ.ง เกิดขึQนมาเมื.อประมาณ \,``` ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวติัศาสตร์เชื.อกันว่า ชนเผ่ายปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที.ได้อนุรักษ์ระบําหน้าท้องให้มมีาจนถึงปัจจุบัน และ
การเดินทางของชาวยปิซีทําให้ระบําหน้าท้องแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที.โดดเด่น สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบําหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน (หมายเหตุ การแสดงโชว์พืQนเมอืงขึQนอยู่กับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 

หากมกีารยกเลิกการแสดงทาง บ.ขอสงวนสทิธิ kในการแจ้งยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

พกัที� MINIA KALSEDON , CAPPADOCIA โรงแรมถํ�าจาํลอง หร ือเท ียบเท่า   

  

DAY 4 หบุเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่                                              (B/L/D)                                                    
** แนะนําโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ ** 
** สําหรับท่านใดที.สนใจขึQนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ `=.`` น. โดยมรีถท้องถิ.นมารับไปขึQนบอลลูน เพื.อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียในอีกมุมหนึ.ง
ที.หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ � ชั .วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ.มเติมในการขึQนบอลลูนอยู่ที.ท่านละ 



 

ประมาณ <=` เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึQนอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที.รวมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร์ ไม่ครอบคลุมการขึQนบอลลูน และ เครื.องร่อนทุกประเภท ดงันั QนขึQนอยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน ** 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร ์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที.อยู่อาศยั ซึ.ง

หุบเขาดงักล่าวมรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมอืมนุษย์ไปเกือบทั .วท ั Qงภูเขา เพื.อเอาไว้เป็นที.อาศัย และ
ถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที.สูงที.สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั Qนในอดีตอุซิซาร์ ก็มไีว้ทําหน้าที.เป็นป้อม
ปราการที.เกิดขึQนเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมภียัอีกด้วย 

 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองคอนย่า  (KONYA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ( ชั .วโมง)  ซึ.งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง (`` กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที.พ ักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานที.พกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 
เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ( ชั .วโมง) เมอืงที.มนํีQาพุเกลือแร่
ร้อนไหลทะลุขึQนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหกัพังของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนที.ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกขึQน
กึ.งสถาปัตยกรรม 

ค ํ�า บริการอาหาร ณ โรงแรมที�พกั  



 

พกัที� TRIPOLIS , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า   
 

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

นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของนํQาพุเกลือแร่ร้อนนีQได้ก่อให้เกิด
ทศันียภาพของนํQาตกสขีาวเป็นชั Qนๆหลายชั Qนและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทําให้เกิดเป็นแก่งหินสขีาวราว
หิมะขวางทางนํQาเป็นทางยาว ซึ.งม ีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เม ืองโบราณเฮียราโพลิส  
(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที.สร้างล้อมรอบบริเวณที.เป็นนํQาพุเกลือแร่ร้อน ซึ.งเชื.อกนัว่ามสีรรพคุณใน
การรกัษาโรค เมื.อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติได้ทําให้เมอืงนีQเกิดการพังทลายลง เหลือเพยีงซากปรกัหกัพงักระจาย
อยู่ท ั .วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล 
สุสานโรมนัโบราณ เป็นต้น 

 
 
 



 

เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเดินทางสู่ เม ืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืงโบราณที.มีการบํารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมอืงหนึ.ง 

เคยเป็นที.อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึ.งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมอืงซึ.งรุ่งเรืองขึQนในศตวรรษที. \ 



 

ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเมื.อ
โรมนัเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึQนเป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเก่าที.สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ.งก่อสร้างเมื.อสมัย <,``` ปีที.แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจ้งที.สามารถจุผู้ชมได้กว่า g`,``` คน ซึ.งยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนันีQ นําท่านชม ห้องอาบนํQาแบบโรมัน
โบราณ (ROMAN BATH) ที.ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํQา ให้เห็นอยู่จนถึงทุกว ันนีQ หอสมุดเซลซุส 
(LIBRARY OF CELSUS) มคีวามสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศ
ให้กบับิดา ชื.อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในปี\=P-\\`และได้ฝังโลงศพของบิดาที.ทําจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนีQ 

 จากนัQนนําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี(THE VIRGIN MARY’S HOUSE) ซึ.งเชื.อกนัว่าเป็นที.สุดท้ายที.พระ
แม่มารีมาอาศัยอยู่และสิQนพระชนม์ในบ้านหลังนีQ ที.นี.ถูกค้นพบอย่างปาฎิหารย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื.อ
แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช บริเวณด้านนอกของบ้านจะมีก๊อกนํQาสามก๊อก ซึ.งเชื.อกนัว่าเป็นก๊อกนํQาศักดิ kส ิทธิ k 
แทนความเชื.อในเรื.อง สุขภาพ ความรํ.ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกนํQาเป็นกําแพงอธิษฐาน ซึ.งมคีวามเชื.อว่า
หากต้องการให้ส ิ.งที.ปรารถนาเป็นความจริงให้เขยีนคําอธิฐานลงบนผ้าฝ้ายแล้วนําไปผูกไว้ 

ค ํ�า บริการอาหาร ณ โรงแรมที�พกั  
พกัที� CARINA COMFORT ADA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเท ียบเท่า   
 

DAY 6 โรงงานเครื�องหนงั – บูร์ซ่าร ์ – ส ุเหร่าสีเข ียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตนับูล   (B/L/–)     
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิต เคร ื�อ งหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ.งประเทศตุรกีเป็นประเทศที.มฐีานการ

ผลิตเครื.องหนังคุณภาพสูงที.สุดอนัดับต้นๆของโลก ทั QงยงัผลิตเสืQอหนังให้กบัแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น VERSACE 
, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์จากเครื.องหนัง และ สนิค้าพืQนเมอืงตาม
อธัยาศัย 

 นําท่านเดินทางสู่ เม ืองบูร์ซ่าร์ (BURSA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ (.30 ชั .วโมง)เป็นเมอืงทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศตุรกี ห่างจากชายฝั .งทะเลมาร์มะราไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ <� กม. เป็นเมืองที.มปีระชากร
มากเป็นอนัดบั ( ของประเทศ เจริญรุ่งเรืองมากในสมยัจักรวรรดิโรมนัและจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เป็นเมอืงหลวง
ของจกัรวรรดิออตโตมนัระหว่างปี ค.ศ. �g<\ ถึง �g\= 

เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านชมความงามของ มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร ์ซ่า (GRAND MOSQUE) หรือสุเหร่าสเีขยีวภายในจะพบ

กับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบืQองประดับที.ม ีสสีนัลวดรายที.ละเอียด และซับซ้อนอย่าง



 

พิสดาร ทั Qงลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ.งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตัวเมืองที.ในอดีตกษัตริย์ที.เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนีQเป็นที.ฝังศพ และ
นอกจากนัQนยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที.สวยงามร่มรื.นไปด้วยต้นไม้ที.เขยีวชอุ่มเป็นจํานวนมาก จนได้ชื.อว่าเป็น
เมอืงที.มสีีเขยีว GREEN BURSA สุสานสเีขยีว GREEN TOMB สุเหร่าสเีขยีว หรือ YESIL MOSQUE สถานที.
ศกัดิ kสทิธิ kทางศาสนา ที.มคีวามสวยงามอีกแห่งหนึ.งของเมอืงเบอร์ซา ถูกสร้างขึQนในช่วงปี ค.ศ. �(�� - �(<� โดย
สถาปนิก ชื.อ HACI IVAZ PASA โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วย
การใช้กระเบืQองหินอ่อนสฟ้ีาเขยีวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบืQองโมเสคสฟ้ีาเขียว
เช่นเดียวกัน นอกจากนีQภายในสุเหร่าแห่งนีQย ังมทีี.บรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที. � และครอบครวั สถานที.แห่งนีQ
จึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที.ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี 

 
เดินทางสู่ เม ืองอิสต ันบูล (ISTANBUL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั .วโมง)เป็นเมอืงที.มคีวามสําคญัที.สุดของ
ประเทศตุรกี มีประว ัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั Qงแต่ก่อนคริสตกาล มีทําเลที.ต ั Qงอยู่บริเวณช่องแคบบอส
ฟอรสั ซึ.งทําให้อิสตนับูลเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดียวในโลก ที.ต ั Qงอยู่ใน < ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั .ง THRACE 
ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั.งอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัQง < ทวีป ทําให้เมอืงอิส
ตันบูลมคีวามเอกลักษณ์เฉพาะที.พเิศษ 
นําท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร ์ (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเครื.องเทศตั Qงอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที.นี.ถือ
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที.ใหญ่เป็นอนัดับสองในเมอืงอิสตนับูล สร้างขึQนตั Qงแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น
ส่วนหนึ.งของศูนย์การค้าเยนี คาม ีสนิค้าที.จําหน่ายส่วนใหญ่คือเครื.องเทศเป็นหลัก นอกจากนีQยงัมถี ั .วคุณภาพดี
ชนิดต่างๆ รงัผึQง นํQามนัมะกอก ไปจนถึงเส ืQอผ้าเครื.องประดบัอีกด้วย 

ค ํ�า อิสระอาหารเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 



 

พกัที� GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หร ือเทียบเท่า    
  

DAY 7 สนามบินอีสตนับูล – สนามบินเตหะราน     (B/–/–)                 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล เมืองอิสต ันบูล ประเทศตุรก ี 
12.15  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเตหะราน ประเทศอิหร ่าน  โดยสายการบิน MAHAN AIR เที.ยวบินที. W5117  ** 

มีบริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน ** 
16.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเตหะราน ประเทศอิหร่าน  เพื.อรอเปลี.ยนเครื.อง 
  ** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส ืQอแขนยาวไม่รดัรูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุมศรีษะ 
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสืQอแขนยาว 

22.10  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MAHAN AIR เที.ยวบินที. 
W5051  ** มบีริการอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.องบิน ** 

 

DAY 8     กร ุงเทพฯ (ส ุวรรณภูมิ)  (มีอาหารและเคร ื�องดื�มบริการบนเคร ื�องบิน) 
07.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

** หากล ูกค ้าทา่นใดที�จาํเป็นต้องออกตั tวภายใน (ต ั tวเครื�องบิน , ต ั tวรถทวัร ์ , ต ั tวรถไฟ)  
กร ุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร ั �งก ่อนทาํการออกตั tวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล ี�ยนไฟล ์ท หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ่านใดมีไฟล ์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจอง

ทวัร ์ท ั �งนี �เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 
 
 
 



 

 

อตัราการให้บริการ 

กําหนดการเดินทาง 
รายละเอ ียดไฟล ์ทบิน และ 

เวลาบิน 

ผ ู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

v-w ทา่น  
ท ่านละ 

x เด ็ก v 
ผ ู้ใหญ่  

เด ็กมีเตียง 
(ไม่เกิน xv ปี) 

ท ่านละ 

1 เด็ก 2 
ผ ู้ใหญ่ 

เด ็กไม่ม ีเตียง 
(ไม่เกิน xv ปี) 

ท ่านละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

อตัรา ท่านละ 

03 – 10 สิงหาคม 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-14.15 
W5114 IKAIST  17.15-19.00 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

29,999 29,999 29,999 7,500 

24 – 31 สิงหาคม 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-14.15 
W5114 IKAIST  17.15-19.00 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

29,999 29,999 29,999 7,500 

07 – 14 กนัยายน 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-14.15 
W5114 IKAIST  17.15-19.00 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

29,999 29,999 29,999 7,500 

14 – 21 กนัยายน 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-14.15 
W5114 IKAIST  17.15-19.00 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

29,999 29,999 29,999 7,500 

21 – 28 กนัยายน 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-14.15 
W5114 IKAIST  17.15-19.00 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

29,999 29,999 29,999 7,500 

12 – 19 ตุลาคม 2565 
W5050 BKKIKA 09.25-14.15 
W5114 IKAIST  17.15-19.00 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 

31,999 31,999 31,999 7,500 



 

W5051 IKABKK 22.10-07.25 

19 – 26 ตุลาคม 2565 

W5050 BKKIKA 09.25-14.15 
W5114 IKAIST  17.15-19.00 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

31,999 31,999 31,999 7,500 

ในกรณีที� JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั tวเครื�องบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท 
** อตัรานี �ยงัไม่รวมค ่าทิปพน ักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัค ุเทศก ์ท ้องถิ�น ตามธรรมเนียม 70 ดอลล่าร ์สหรฐั 
(USD) ต ่อ ทริป ต่อ ล ูกค ้า ผ ู้เดินทาง x ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว ้นเดก็อายุไม่ถึง v ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) 
ท ั �งนี �ท่านสามารถให้มากกว่านี �ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ\
ในการเร ียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน** 
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง v ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท ี�นั �งบนเคร ื�องบิน) 
 
** ท ่านที�ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงค ์เดินทางไป เพื�อการท่องเที�ยว ประเทศตุรก ี ไม่จาํเป็นต้องยื�นขอวี
ซ่า โดยสามารถพาํน ักได ้ไม่เกิน wz วนั ต่อคร ั �ง **  
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื.องบิน (ตั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั Qนประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบิน และค่าภาษีนํQามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี.ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที.ยวใด 
เที.ยวหนึ.ง  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั �วเครื.องบิน ตามที.
ตามที.ตารางอตัราค่าบริการระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื.องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื.องบิน โดย
มีนํ�าหน ักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ�น) และ ถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน C ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิQน แต่ทั QงนีQ
เจ้าหน้าที.จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื.อนไขของสายการบิน) 

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
- ค่าโรงแรมที.พ ักระดับมาตรฐานตามรายการที.ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอื.นๆ ที.ทําให้โรงแรมตามรายการที.ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kในการปรบัเปลี.ยนโรงแรมที.พกั ไป 
เป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 



 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที.ต่างๆ ตามรายการที.ระบุ กรณีไม่รวมจะชีQแจงแต่ละสถานที.ในโปรแกรม 
- ค่าอาหาร ตามรายการที.ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kในการเปลี.ยนแปลงตามความเหมาะสม    
- ค่ามคัคุเทศก์ที.คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าเบีQยประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที.ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื.อนไขตาม

กรมธรรม์)  
-  

อตัราค่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื.องดื.ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที.ไม่ได้ระบุในรายการ 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ.น ตามธรรมเนียม 70 USD  ต ่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

� ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง < ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั QงนีQท่านสามารถให้มากกว่านีQได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนีQ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที.
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที.กระเป๋าส ัมภาระที.มนีํQ าหนักเกินกว่าที.สายการบินนัQนๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที.นั .งบนเครื.องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทั QงนีQขึQนอยู่กบัสายการบิน 
และ รุ่นของเครื.องบินแต่ละไฟล์ทที.ใช้บิน ซึ.งอาจเปลี.ยนแปลงได้อยู่ที.สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํQามนั ที.สายการบินเรียกเก็บเพิ.ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื.องบินไปแล้ว 
- ภาษีมูลค่าเพิ.ม 7% และภาษีหกั ณ ที.จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงิน  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย g` วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจาํท่านละ 20,000 บาท และตดัที.นั .งการจองภายใน 

< ว ัน ต ัวอย่างเช่น ท่านจองวันนีQ กรุณาชําระเงินใน<วันถัดไป ก่อนเวลา �\.`` น. เท่านัQน โดยระบบจะยกเลิก
อตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที.กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 
ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั .นหมายถึงว่า กรณีที.ม ีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้ส ิทธิ kไปตามระบบ 
ตามลําดบั เนื.องจากทุกพเีรียด เรามทีี.นั .งราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

- ชําระส่วนที�เหล ือ 30 วนัก่อนเดินทาง   



 

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี.ยนชื.อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิ kไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีที.ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 
เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต ่ wz วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหักค ่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง  
ในกรณีท ี�วนั เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน |} วนั 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง x}-v~ วนั ค ืนเงิน }z%ของค่าทวัร ์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั �วเครื.องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื.นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า x}วนั ขอสงวนสทิธิ kไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที.ชําระแล้วทั Qงหมด  
- หากมกีารยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ.งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัQงสิQน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี.ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี.ยนชื.อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย <� วนั ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที.ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที.เกิดขึQนจริงทั Qงหมด ทั QงนีQข ึQนอยู่กับช่วงพีเรียดวนัที.เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี.ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื.อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที.เกิดขึQนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั Qงแรก ตามจํานวนครั Qงที.เปลี.ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัQงสิQน 

 

เงื�อนไขส ําคญัอ ื�นๆ ที�ท ่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึQนตํ.า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํ.ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยนิดีที.จะชําระค่าบริการเพิ.มเพื.อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยนิดีที.จะประสานงาน 
เพื.อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kในการงดออกเดินทาง หรือ เลื.อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื.นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื.อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัQง ท ัQงนีQ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที.เป็นกรณี
พเิศษทุกครั Qงหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี.ยนแปลงได้ 

- กรณีที.ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื.องบิน , ต ั �วรถทวัร์ , ต ั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื.อยนืยนักบัเจ้าหน้าที.ก่อนทุกครั Qง และควรจองบตัรโดยสารภายในที.สามารถเลื.อนวันและเวลาเดินทางได้ 



 

เพราะมบีางกรณีที.สายการบินอาจมกีารปรับเปลี.ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท ั QงนีQข ึQนอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัQน สิ.งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื.อเช็คอินก่อนเครื.องบิน อย่างน้อย g ชั .วโมง โดยในส่วนนีQหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธิ kใน
การไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที.เกิดขึQนใดๆทัQงสิQน   

- อาจจะมกีารเปลี.ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัQงก่อนการเดินทาง 
- กรณีที.ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนืQอสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที.เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 

P ว ันก่อนการเดินทาง หรือต ั Qงแต่ที.ท่านเริ.มจองทวัร์ เพื.อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื.อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ.มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ kในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที.เกิดขึQนกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื.อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที.หลงัจากชําระเงินกรณีที.
ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที.ให้ทราบ 

- กรณีที.ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kในการรับผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ.ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื.อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย g หรือ P วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นีQ เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครื.องบินแบบหมู่คณะ (ต ั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื.อนไฟล์ท วนั ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัQน หากต้องการเปลี.ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที.
เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที.ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที.ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี.ยวตามที.ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า \ เดือน ณ วนักลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ ส ี.โมงเย็นก็จะเริ.มมืดแล้ว สถานที.ท่องเที.ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ �-< ช.ม. การเดินทางควรเผ ื.อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที.ท่องเที.ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื.นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที.สามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื.อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kเปลี.ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื.องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื.อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีQทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที.จําเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิ.ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

- เนื.องจากการเดินทางท่องเที.ยวในครั QงนีQ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท
จึงขอสงวนสทิธิ k ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ.งที.ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที.ท่องเที.ยวใดที.ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.งให้ท่าน เนื.องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั Qงหมดแล้ว 

- กรณีที.ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที.จะเกิดขึQนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที.ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที.สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํQา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ.ง มีหน้าใดหน้าหนึ.งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ.งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัQงสิQน ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที.ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธิ kไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั Qนกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื.อทําหนังส ือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย 
พร้อมกับแจ้งมาที.บริษัทเร็วที.สุด เพื.อยนืยนัการเปลี.ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที.บริษัท
เรียบร้อยแล้ว กรณีที.ยงัไม่แ (ตั �วเครื.องบิน) ท่านสามารถเปลี.ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ต ั �ว
เครื.องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ kในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที.เกิดขึQนจริงทั Qงหมด ซึ.งโดยส่วนใหญ่ตั �ว
เครื.องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั QงนีQขึQนอยู่กบักระบวนการและขั Qนตอนของแต่ละคณะ 

- เกี.ยวกับที.นั .งบนเครื.องบิน เนื.องจากบตัรโดยสาร (ต ั �ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอสงวน
สทิธิ kในการเลือกที.นั .งบนเครื.องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ที.สุดให้ท่านได้นั .งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที.สุด  

- ข้อมูลเพิ.มเติมเกี.ยวกบัห้องพักในโรงแรมที.พัก เนื.องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี.ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ g ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั Qนกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ kการเก็บค่านํQามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ.ม หากสายการบินมกีารปรบัขึQนก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทัQงส ิQนแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั Qน 
- บริษัทขอสงวนสทิธิ k ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัQงส ิQน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส ิ.งของผดิกฎหมาย ซึ.งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบริษัท  



 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ k ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัQงสิQน หากเกิดสิ.งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิ kในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ.งของไว้ที.โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที.ท่านต้องการ  

- รายการนีQเป็นเพียงข้อเสนอที.ต้องไ ด้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัQงหนึ.ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที.พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ.งอาจจะปรบัเปลี.ยนตามที.ระบุในโปรแกรม 

 
*เม ื�อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล ้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 


