
(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 1 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

 

 

 

 

ชิวล ์ชิวล ์ตุรกี  8 วัน 6 คนื บิน โอมานแอร ์WY 

Chill Chill Turkey 8 Days 6 Nights Oman Air  (WY) 
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(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 2 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วัน 

คํ �า 

โรงแรมที�พัก 

ระดับ " ดาวหรือ
เทียบเท่า 

1 
กรุงเทพฯ - เมืองมัสกัต - เมืองอิสตันบลู                           
(-/-/D) ✈ ✈ � 

PULMAN HOTEL 
@ISTANBUL 

2 

อิสตันบูล-สวนดอกทวิลิป อีเมอร์กัน พาร์คเฉพาะเดือนเมษายนเดือน
เดียวเท่านั2น - สุเหร่าสีนํ2าเงิน –ฮิปโปโดรม  -พระราชวังทอปกาปึ – 

มัสยิดฮาเกียโซเฟีย - อังการา   (B/L/D) 
� � � 

HOTEL 2000 BEST 
WESTERN 
@ANGARA 

3 

อังการา-ทะเลสาบเกลือ - นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) – ชม
โรงงานจิวเวอร์รีIและโรงงานเซรามิค - หุบเขาเดฟเรนท์ (DEVRENT 
VALLEY) - หุบเขาอุซซิาร์ (UCHISAR VALLEY) – ระบําหน้าทอ้ง – 
คัปปาโดเกีย   (B/L/D) 

� � � 

CAPPADOCIA 
@BURCU KAYA 

HOTEL   

4 

คัปปาโดเกีย – กิจกรรมพิเศษ Option Tour – โรงงานทอพรหม – 
CARAVANSARAI – KONYA คอนย่า – โรงงานผา้คอตตอน - เมืองปา

มุคคาเล่ (PAMUKKALE)   (B/L/D) 
� � � 

LYCUS RIVER 
THERMAL HOTEL 
 @ PAMUKKALE 

5 

เมืองปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณ
เอฟฟิซุส-รา้นขนม TURKISH DELIGHT -มัสยดิอิสเบ ISA BEY 
MOSQUE -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-วหิารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – 
โรงงานเครืIองหนัง – เมืองคูซาดาซึ KUSADASI  (B/L/D) 

� � � 
HITIT HOTEL  
@ KUSADASI 

6 
เมืองคูซาดาซึ - อีสตันบลู :  กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอส
ฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต -อิสตัลบูล   (B/L/D) � � � 

PULMAN HOTEL 
@ISTANBUL 

7  อิสตัลบูล - สนามบินอิสตัลบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-) � ✈ ✈  

8  กรุงมัสกัต (ประเทศโอมาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ   (-/-/-) ✈ ✈ ✈  



(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 3 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เทีIยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

 BKK -MCT 09.15 – 12.35 WY818 h.ij ช.ม. 
MCT -IST 14.25 – 19.00 WY165 k.lk ช.ม. 
IST - MCT 14.00 - 19.55 WY164 k ช.ม. 
MCT - BKK 21.10 - 06.20 WY817 k.lk ช.ม. 

 

 

 

วันที�แรก กรุงเทพฯ - เมืองมัสกัต - เมืองอิสตันบล ู                           (-/-/D) 
 
06.00 น. �คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั7น  

" สายการบิน OMAN AIR ซึIงมีเจา้หน้าทีIของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรืIองสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางแก่ท่าน 

 
09.?@ น. �เหิรฟ้าสู่ เมืองมัสกัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที�ยวบินที� WY-818 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชั �วโมง EF นาที ) 
1E.G@ น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมัสกัตเพืIอแวะเปลีIยนเครืIอง  

(ใชเ้วลาต่อเครื�องประมาณ E ชั �วโมง "F นาที) 
14.25 น. �เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน OMAN AIR เที�ยวบินที� WY-165  

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ @ ชั �วโมง "@ นาที ) 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร 

� นาํท่านเขา้สู่ที�พัก PULMAN HOTEL @ISTANBUL หรือเทียบเท่า 
 
 
 



(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 4 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

 

วันที�สอง อิสตันบูล – อังการา - สุสานอตาเตริก์ – ทะเลเกลือ -คัปปาโดเกีย   (B/L/D) 
 
เชา้ �บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก  
ขอ้กาํหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรับการเขา้ชมสุเหร่า และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เสื2 อแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้สําหรับคลุมศีรษะ  
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื2 อแขนยาว ไม่รัดรูป 

นําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ7าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าทีIมีสถาปัตยกรรม
เป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟีย
ผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั2งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดทีIใหญ่ทีIสดุในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาใน
การก่อสรา้งนานถึง n ปี ระหว่าง ค.ศ.ohjp-ohoh โดยตั2งชืIอตามสุลต่านผูส้รา้งซึIงก็คอื Sultan Ahmed นั2นเอง  

 
จากนั2นนําทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุด
ศูนย์กลางแห่งการท่องเทีIยวเมืองเก่า สรา้งขึ2 นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพืIอใชเ้ป็นทีIแสดงกิจกรรมต่างๆ
ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึ2 นตรงกลางเป็นทีIตั2ง
แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึIงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานทีIแห่งนี2 ใชเ้ป็นทีIจัดงานพิธี
แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื2 นทีIลานดา้นหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึIงเป็นทีIตั2งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาทีIสรา้ง
ในอียิปต์เพืIอถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสทีI 3 ถูกนํากลับมาไวท้ีIอิสตันบูลเสาตน้ทีIสอง คือ เสางู และเสาตน้ทีIสาม คือ
เสาคอนสแตนตินทีI 7  



(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 5 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

กลางวัน� บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั2นนําทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั2งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึIงถือเป็นเขตประวัติศาสตร์
ทีIไดรั้บการขึ2 นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั2งแต่ปี ค.ศ. opxk พระราชวังทอปกาปึ สรา้งขึ2 นโดยสุลต่านเมห์
เมตทีI i ในปี ค.ศ.olkp บนพื2นทีIกวา้งใหญ่ถึง l ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดทีIสรา้ง
พระราชวังแห่งนี2 สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงทีIเจริญ
สูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี2 มีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสีIพันกว่าคนนํา
ท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงทีIเป็นทีIจัดแสดงทรัพย์สมบัติขา้วของเครืIองใชส้่วนพระองค์เครืIองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 
จากนั2นนําทุกท่าน เขา้ชมสุเหร่าโซเฟีย (HAGLA SOPHAGLA SOPHLA) หรือ พิพิธภัณฑอ์ายาโซเฟีย 
(AYASOFYA MUSEUM) ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิIงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง และเป็นโบสถ์ทรงโดมทีI
ใหญ่ทีIสดุในโลกมาเป็นเวลาเกือบพันปี สรา้งโบสถ์ครั2งแรกเมืIอปี ค.ศ. 360 ในสมัยของ จักรพรรดิคอนสแตนติน 
(Constantine) ทีI เมืองคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออก คอืเมืองอิส
ตันบูลในปัจจุบัน แต่มหาวิหารทีIเราไดเ้ห็นกันในปัจจุบัน ก่อสรา้งขึ2 นเมืIอปี ค.ศ. 532 - 537 ในสมัยของจักรพรรดิ
จัสติเนียนเพืIอเป็นวิหารหลวงสําหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ และยังเป็นทีIประทับของประมุขกรีกออร์โธดอกซ์  
โดมมีเสน้ผ่าศูนย์กลางกว่า 31 เมตร และสูงถึง 55 เมตร ก่อนจะเปลีIยนฮาเกียโซเฟียใหก้ลายเป็นมัสยิด โดยมีการ
ทําลายพระแท่น และฉาบปูนทับโมเสกไอคอนสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เอาไว ้บางภาพก็ถูกเอาม่านบดบัง นับแต่
นั2นฮาเกียโซเฟียก็ไดก้ลายเป็นทรัพย์สินของสุลต่าน และไม่เปิดใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมมาเป็นเวลากว่า 500 ปี 
นกระทั Iงปี ค.ศ. 1935 ฮาเกียโซเฟียไดเ้ปลีIยนสถานะจากการเป็นมัสยิดหลวงมาเป็นพิพิธภัณฑ์ และเปิดให้
สาธารณะชนไดเ้ขา้ชมความงดงามดา้นในอีกครั2งสําหรับการเจรจาธุรกิจในอดีต  



(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 6 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

นาํทุกท่านเขา้ชม สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์ัน พารค์ EMIRGAN TULIP PARK   สวนดอกทิวลิปหลากสีหลายสาย
พันธุ์นับลา้นดอกทีIสวยทีIสุด และมีชืIอเสียงทีIสุดของตุรกี ตลอดเดือนเมษายน เทศกาลทิวลิปอิสตันบูล เป็นเทศกาล
ประจําปี โดยจะจัดในช่วง 3 สัปดาห์สุดทา้ยของเดือนเมษายน เพืIอเฉลิมฉลองทั2งฤดูใบไมผ้ลิ และความสําคัญของ
ดอกทิวลิป ทีIมีต่ออาณาจักรออตโตมัน และวัฒนธรรมตุรกี ปกติแลว้เทศกาลนี2 จัดขึ2 นทีIสวนสาธารณะ ทีIมีชืIอเสียง
ทีIสุดของเมือง เช่น สวนสาธารณะ Gulhane สวนสาธารณะ Yildiz สวนสาธารณะ Beykoz รวมทั2งสวนสาธารณะ 
Emirgan ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย 

นําท่านเดินทางจาก เมืองอิสตันบูล มุ่งหนา้สู่เมืองอังการา ซึIงเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวง
ของจังหวัดอังการา อังการาเป็นเมืองทีIใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ k ชั Iวโมง 
ระยะทาง lln กิโลเมตร ) 

คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พัก HOTEL 2000 BEST WESTERN @ANGARA หรือเทียบเท่า 
 

วันที�สาม อังการา - ทะเลสาบเกลือ - นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) – ชมโรงงานจิวเวอรร์ี�
และโรงงานเซรามิค - หุบเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) - หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR 
VALLEY) – ระบาํหน้าทอ้ง – คัปปาโดเกีย                                           (B/L/D) 

 
เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เพืIอยลเสน่ห์ทะเลสาบเกลือ ชมทะเลสาบนํ2าเค็ม LAKE TUZ 
ทะเลสาบนํ2าเค็มทีIใหญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรกี เมืIอหน้ารอ้นมาถึงนํ2าจะเหือดแหง้เหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่น
หนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื2 นสีขาวสดุลูกหูลูกตา และยังเคยเป็นสถานทีIถ่ายทําหนัง STAR WAR ดว้ย  



(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 7 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

 
นําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ทีIไดรั้บการขึ2 นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมือง
ใตด้ินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชืIอมต่อถึงกันเป็นสถานทีIทีIผูน้ับถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาว
โรมันทีIตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตด้ินทีIมีขนาดใหญ่ แต่ละชั2นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่า
เรายืนได้ ทําเป็นห้อง ๆ  มีทั2งห้องครัวหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มีบ่อนํ2าและระบบระบาย
อากาศทีIดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกันไม่ได ้

กลางวัน� บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านแวะ ชมโรงงานจิวเวอรรี์�และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื2 อสินคา้และของทีIระลึก 
นําท่านชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู หุบเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) เป็นหุบเขาทีIถูกธรรมชาติ
สรา้งสรรค์เป็นรูปต่างๆ มีภูมิทัศน์ทีIสวยงามและคลา้ยคลึงกับพื2 นผิวบนดวงจันทร์ ซึIงรอบๆบริเวณนี2  เต็มไปดว้ยหิน
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รูปทรงต่างๆ จํานวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผูส้รา้งขึ2 น เช่น รูป อูฐ, งู, แมวนํ2า, พระแม่มารีย์ และ ภูมิประเทศ
บริเวณนี2 เป็นสีชมพู เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นทีIทําให ้หุบเขาแห่งนี2  มีชืIอเสียง เป็นทีIนิยมของนักท่องเทีIยว 
แวะชมโรงงานทอพรม สินคา้ขึ2 นชืIอและมีคุณภาพดีของประเทศตุรกี อิสระใหเ้ลือกซื2 อของฝากตามอัธยาศยั 

 
จากนั2นนําท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีIอยู่อาศยั 
ซึIงหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั Iวทั2งภูเขา เพืIอเอาไวเ้ป็นทีIอาศยั และ
ถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร์ คือ บริเวณทีIสูงทีIสุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั2นในอดตีอุซิซาร์ ก็มีไวท้ําหน้าทีIเป็นป้อม
ปราการทีIเกิดขึ2 นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภัยอีกดว้ย  

 

คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั2นนําท่านชมการแสดงพื2 นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ BELLY DANCE เป็นการเตน้รําทีIเก่าแก่อย่างหนึIงเกิด 
ขึ2 นมาเมืIอประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชืIอกันว่าชนเผ่ายิปซี 
เร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญทีIไดอ้นุรักษ์ระบําหน้าทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําให ้
ระบําหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะทีIโดดเด่นสวยงามจนกลายมาเป็นระบําหน้าทอ้งตุรกีใน 
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ปัจจุบัน (บริการเครื�องดื�มฟรีตลอดการแสดง) 

� นาํท่านเขา้สู่ที�พัก CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL @CAPPADOCIA 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที�สี� คัปปาโดเกีย – กิจกรรมพิเศษ OPTION TOUR – โรงงานทอพรหม – CARAVANSARAI – 

KONYA คอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)   (B/L/D) 
 
เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR) 
?.บอลลูนทัวร ์(BALLOON TOUR) สําหรับท่านทีIสนใจขึ2 นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม
เสริมพิเศษ จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรมประมาณ jl.�j – jk.jj น. โดยมีรถทอ้งถิIนมารับไปขึ2 นบอลลูน เพืIอชม
ความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึIงทีIหาชมไดย้ากใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ2 นบอลลูน ประมาณ 
�j – lk นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ o ชั Iวโมง ค่าใชจ้่ายเพิIมเติมในการขึ2 นบอลลูน ท่านละประมาณ 250-300 
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ2 นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุทีIรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุม
กิจกรรมพิเศษไม่ครอบคลุมการขึ2 นบอลลูน และเครืIองร่อนทุกประเภท ดังนั2นขึ2 นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2.  รถจีfปทัวร ์(JEEP TOUR) สําหรับท่านใดทีIสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื2 นดิน โปรแกรม
จําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ jk.jj – jh.jj น. โดยมีรถทอ้งถิIนมารับ เพืIอชมความสวยงามโดยรอบของ
เมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื2 นดินในบริเวณทีIรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ ใชเ้วลาอยู่บนรถจี�ป ประมาณ o ชั Iวโมง 
ค่าใชจ้่ายเพิIมเติมในการนัIงรถจี� ปอยู่ทีI ท่านละ oij – okj เหรียญดอลลาร์สหรัฐ(USD) ขึ2 นอยู่กับฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบัติเหตุทีIรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ  
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3.  รถโบราณ (MUSTANG CLASSIC CAR) สําหรับท่านใดทีIสนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ
ภาคพื2 นดิน โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ jk.jj – jh.jj น. โดยมีรถทอ้งถิIนมารับ เพืIอชม
ความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื2 นดินในบริเวณทีIรถเล็กสามารถเดินทางไปได ้ใช้เวลา
ประมาณ o ชั Iวโมง จํากัดโดยสารไม่เกิน � ท่าน/คัน ค่าใช้จ่ายเพิIมเติมในการนัIงรถมัสแตงโบราณอยู่ทีI ท่านละ 
ojj – okj เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ2 นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุทีIรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ  

 
คาํแนะนาํ 
�เนืIองดว้ยขอ้กําหนดของเวลา ท่านจําเป็นตอ้งเลือกซื2 อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใดอย่างหนึIงเท่านั2น  
�ท่านทีIเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึIงชั Iวโมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้ัวหน้าทัวร์ทราบ
ตั2งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั2งแต่อยู่ประเทศไทย เพืIอเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 
� กิจกรรมนี2  ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีIเป็นโรคหัวใจขั2นรุนแรง หรือ ตั2งครรภ์ เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่กรณี
ใดๆทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
�สําหรับท่านทีIไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษท่านจําเป็นตอ้งพักผ่อน รอคณะอยู่ทีIโรงแรมทีIพัก 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึIงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั Iวโมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ทีIพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 
เป็นสถานทีIพักแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน 

กลางวัน� บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง � ชั Iวโมง (oxp กิโลเมตร) เมืองทีIมีนํ2าพุเกลือ
แร่รอ้นไหลทะลุขึ2 นมาจากใตด้ินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีIไหลลงสู่หน้าผา  

คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พัก LYCUS RIVER THERMAL HOTEL @ PAMUKKALE หรือเทียบเท่า 

วันที�หา้ เมืองปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-รา้นขนม 
TURKISH DELIGHT -มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE -โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์-วิหารเทพี
อารเ์ทมิสโบราณ – โรงงานเครื�องหนัง – เมืองคูซาดาซึ KUSADASI  (B/L/D) 
 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ2าพุเกลือแร่รอ้นนี2 ไดก่้อใหเ้กิดทัศนียภาพของนํ2าตกสีขาวเป็นชั2นๆ
หลายชั2นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ2าเป็นทางยาว ซึIงมีความ
งดงามมากท่านจะไดส้ัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็นเมืองโรมันโบราณทีIสรา้งลอ้มรอบบริเวณทีIเป็น
นํ2าพุเกลือแร่รอ้นซึIงเชืIอกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมืIอเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ําใหเ้มืองนี2 เกิดการ
พังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั Iวไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละคร 
แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วหิารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเป็น 
จากนั2นนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื2 อของฝากเช่น ผา้พันคอ ผา้ปูทีIนอนเสื2 อผา้ เป็นตน้ เป็น
สินคา้ทีIผลิตดว้ยคอตตอนojj% สินคา้คุณภาพขึ2 นชืIอจากประเทศตุรกี 

กลางวัน� บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั2นนําทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณทีIมีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง
หนึIง เคยเป็นทีIอยูข่องชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึIงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึIงรุ่งเรืองขึ2 นในศตวรรษทีI h 
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมืIอโรมัน 
เขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ2 นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ
กลางเมืองเก่าทีIสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิIงก่อสรา้งเมืIอสมัย i,jjj ปีทีIแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีI
สามารถจุผูช้มไดก้ว่า �j,jjj คน ซึIงยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนี2   

นําท่านชม หอ้งอาบนํ7าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีIยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ2า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึง
ทุกวันนี2 , หอ้งสมุดโบราณ ทีIมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิIงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิ
สติคทีIมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
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จากนั2นนําท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE เป็นหนึIงในตัวอย่างทีIดีและสําคัญทีIสุดซึIงสะทอ้นถึง
จุดสิ2 นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. oljj นอกจากนี2 มัสยิดแห่งนี2 ยังเป็นทีIประทับของมัสยิด
เมยยาดในดามัสกัส มัสยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั2งขึ2 นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ทีIมองเห็นพื2 นทีIและมี 
harem ขนาดใหญ่ทีIมีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ และแวะถ่ายรูป โบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (ST. 
JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ทีIออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั Iวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีใน
ปัจจุบัน จากนั2นนําท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิIงมหัศจรรย์ยุค
โบราณ ทีIปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิIงใหญ่ในอดีตได ้ 

 
คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร  

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี KUSADASI ระยะทาง ?jF กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   
2 ชั �วโมง 50 นาที เป็นเมืองท่าทีIสําคัญทางการคา้อีกเมืองหนึIงของตุรกีทีIเป็นสถานทีIตั2งของโบราณสถานทีIสําคัญ
สิIงมหัศจรรย์ยคุโบราณ  
นาํท่านเช็คอินที�พัก  
� นาํท่านเขา้สู่ที�พัก HITIT HOTEL @ KUSADASI หรือเทียบเท่า  

 
วันที�หก เมืองคูซาดาซึ -อีสตันบลู :  กรุงอสิตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซม์าร์

เก็ต    (B/L/-) 
 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสตัลบูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ l – m ชั �วโมง (ระยะทาง khj กิโลเมตร) 

กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORSU CRUISE จุดทีIบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึIงทําให้
ประเทศตุรกีไดรั้บสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเนืIองจากเป็น
เส้นทางเดินเรือทีIเชืIอมทะเลดําทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีIตั2งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli 
Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวทีIสําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชืIอใหร้ถยนต์สามารถวิIงขา้มฝัIงยุโรป
และเอเชียได ้ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.opn� มีความยาวทั2งสิ2 น o,khj เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทีIยาวเป็น
อันดับ l ของโลกในสมัยนั2น (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับทีI io) ขณะทีIล่องเรือพรอ้มดืIมดํ Iากับบรรยากาศสองขา้งทาง 
ซึIงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีทีIสร้างได้สวยงาม
ตระการตา  

 
นําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรือ ตลาดเครื�องเทศ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื2 อของฝาก
ไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของทีIระลึก เครืIองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ2 นชืIอและ
ถั Iวหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 
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คํ �า � อิสระอาหารคํ �า เพื�อใหทุ้กท่านไดมี้เวลาชอ้ปปิ7 ง 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พัก PULMAN HOTEL @ISTANBUL หรือเทียบเท่า  

 

วันที�เจ็ด อิสตัลบูล - สนามบินอิสตลับูล – สนามบินสุวรรณภูมิ                      (B/-/-) 
 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอันเหมาะสม นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล IST 

?".FF น. �ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่เมืองกัสกัต ประเทศโอมาน  
   โดยสายการบิน OMAN AIR เที�ยวบินที� WY-164 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
?j.@@ น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมัสกัต เพืIอแวะเปลีIยนเครืIอง 
E?.?F น. �เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK โดยสายการบิน OMAN AIR เที�ยวบินที� WY-817 
   (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
 

วันที�แปด อีสตันบลู – กรุงมัสกัต (ประเทศโอมาน)                             (-/-/-) 
 
06.20 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ BKK กรุงเทพมหานคร  

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พักหอ้งละ E-G 
ท่าน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ E 
ท่าน) 

ราคาเด็กไม่
เสริมเตียง  

(พักกับผูใ้หญ่ 
E ท่าน) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 

F@-?E เมษายน E@ll 44,988 44,988 43,988 9,000 

10-17 เมษายน E@ll  

?E-?j เมษายน E@ll 
47,988 47,988 46,988 9,000 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั7งหมด ตามธรรมเนียม qF USD เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) 
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า E ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง E ปี ณ วันเดินทางกลับ 

 ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น คนขับรถ หัวหนา้ทัวรไ์ทย /ทริป/ท่าน 

 
 
 
 
 



(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 15 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

 
 
 
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลีIยนแปลงได ้ทั2งนี2 โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลัก 

�ในกรณีทีIคณะออกเดินทางตํ Iากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลีIยนแปลง 
ขนาดของภาหนะทีIใชใ้นการนําเทีIยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

�กรณีทีIคณะทัวร์ออกเดินทางตํ Iากว่า 15 ท่าน หรือตํ Iากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอยกเลิกการ
เดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทัวร์ใหท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิIมในกรณีทีIตํ Iากว่า ok ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็น
จริง 

เงืIอนไขการจองทัวร์ 

�งวดทีI o : สํารองทีIนัIงจ่ายมัดจํา 15,000 บาท /ท่าน ภายใน � วันหลังจากทีIมีการจอง (เพืIอเป็นการยืนยันการเดินทาง) 
 พรอ้มส่งรายชืIอและหน้าพาสปอร์ตผูท้ีIจะเดินทางทันที  
�งวดทีI i : ชําระยอดส่วนทีIเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า ij วัน หากไม่ชําระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด  
ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

�กรณีทีIตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าทีIก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั2ง  
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าทีI ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีIเกิดขึ2 น 

�หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลีIยนชืIอผูเ้ดินทางได ้ก่อนทีIบริษัทฯ จะทําการออกตั �วล่วงหน้า o-i อาทิตย์ก่อนการเดินทางแต่
ทั2งนี2 ตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลัก  

�กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายทีIเกิดขึ2 นจริง ณ วันนั2น ทีIไม่สามารถ คืนเงินได ้ 
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั �วเครืIองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็นตน้) 

�กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั2งหมดในทุกกรณี 
�กรณีทีIมีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกว่ากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิIม ทีIเกิดขึ2 นจริงทั2งหมด 
�กรณีแจง้ยกเลิกน้อยกว่า �j วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสทิธิ�การคืนเงินทั2งหมดทุกกรณี  
�กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรืIองยืIนเอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพืIอใหพิ้จารณาอีกครั2ง ทั2งนี2  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึIงไม่สามารถแจง้ได้
ว่าสามารถคืนเงินไดท้ั2งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ2 นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอืIนๆเป็นสําคัญ 
 

อัตราค่าบริการนี2 รวม 

� ค่าบัตรโดยสารโดยเครืIองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั2นประหยัด (ECONOMY CLASS) ไม่สามารถเปลีIยนแปลง (UPGRADE) หรือ 
เปลีIยนแปลง วันเดินทางกลับ (CHANGE DATE) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

� ค่าภาษีนํ2ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งทีIมี 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครืIองบิน โดยสายการบิน OMAN AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้
ทอ้งเครืIองบินได ้ท่านละ 1 ชิ2 น โดยมีนํ2าหนักรวมกันไม่เกิน �j กิโลกรัม  
กระเป๋าถือขึ2 นเครืIอง HAND CARRY (นํ2าหนักไม่เกิน n กิโลกรัม) 

� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีIระบุ  
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� ค่าโรงแรมทีIพักระดับมาตราฐานตามทีIรายการระบุ (พักหอ้งละ i ท่าน หรือ � ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีIโรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน 
TRIPLE ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืIนๆ ทีIทําใหโ้รงแรมตามรายการทีIระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ� ในการปรับเปลีIยนโรงแรมทีIพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

� ค่าเขา้ชมสถานทีIต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี2 แจงไวใ้นโปรแกรมอย่างชัดเจน  

� ค่าอาหารตามทีIรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลีIยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นสําคัญ 

�ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิIนและหัวหน้าทัวร์ผูมี้ประสบการณ์ตลอดการเดินทาง 

�ค่านํ2าดืIมระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน 

� ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีIมีอายุตํ Iากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกันฯจะชดใชค้่า
สินไหมทดแทนเพียงครึIงหนึIงของสัญญาฯ) 
หมายเหตุ : ประกันภัยทีIทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ2 นบอลลูนและเครืIองร่อนทุกประเภท ดังนั2นการเลือกซื2 อ  
OPTIONAL TOUR ขึ2 นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน  
 

อัตราค่าบริการนี2 ไม่รวม 

�ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง 
�ค่าภาษีมูลค่าเพิIม n% และภาษีหัก ณ ทีIจ่าย �% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
�ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืIนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และทีIไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

�ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีIย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

�ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืIนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ทีIไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

�ค่าอาหารและเครืIองดืIมสั Iงพิเศษ นอกเหนือรายการและนํ2าดิIมนอกเหนือจากทีIแจง้ไว ้ท่านละ o ขวด/วัน 

�อัตราค่าเขา้หอ้งนํ2าจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ o-i ลีล่า /oหอ้งนํ2า 

�ประกันโควิด ทีIประเทศตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจติดต่อซื2 อเพิIมเติมไดท้ีIบริษัทฯ) 

�ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทั2ง i ประเทศ (ขึ2 นอยู่กับมาตรการการเดินทางเขา้-ออก ประเทศในช่วงนั2น) 
 

ขอ้มูลสําคัญเกีIยวกับ โรงแรมทีIพัก ทีIท่านควรทราบ 

�เนืIองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีIยว (Single) , หอ้งพักคู่
แบบ i ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ � ท่าน / � เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 
หรือ อยู่คนละชั2นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ � ท่าน ซึIงถา้ตอ้งการเขา้พัก � ท่าน อาจจะตอ้งเป็น o เตียง
ใหญ่ กับ o เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ o หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีIยว o 
หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิIมตามจริงทีIเกิดขึ2 นจากนักท่องเทีIยวหรือ
เอเย่นต์ 
�โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืIองปรับอากาศเนืIองจากอยู่ในแถบทีIมีอุณหภูมิตํ Iา เครืIองปรับอากาศทีIมีจะ 
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่านั2น 
�กรณีทีIมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ2 นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ�ในการปรับเปลีIยนหรือยา้ยเมืองเพืIอใหเ้กิดความเหมาะสม 



(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 17 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

�โรงแรมในยุโรปทีIมีลักษณะเป็นอาคารแบบดั2งเดิม (Traditional Building) หอ้งทีIเป็นหอ้งเดีIยวอาจเป็นหอ้งทีIมีขนาดกะ
ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ2า ซึIงขึ2 นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั2นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
�โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทีIระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั2น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ระดับ
ของโรงแรมทีIระบุนั2นเป็นการจัดอันดับของการท่องเทีIยวประเทศตุรกี 
�ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงทีIตรงกับวันหยุดสําคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม 
ณ เมืองใกลเ้คียง 
 

หมายเหต ุ

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ok วัน ในกรณีทีIไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย ok ท่าน  ซึIงในกรณีนี2
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั2งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อืIนใหถ้า้ตอ้งการ 
�ทัวร์นี2 ขอสงวนสิทธิ�สําหรับผูเ้ดินทางทีIถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํ2าตาล / เลือดหมู) เท่านั2น กรณีทีIท่านถือหนังสือ
เดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ2าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพืIอการท่องเทีIยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชืIอมโยงเกีIยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษ
อืIนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั2งฝัIงประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดทีIจะเกิดขึ2 นในส่วนนี2  และ ทัวร์นี2 เป็นทัวร์แบบเหมาจา่ย 
หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามทีIระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั2งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือ
ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั2งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ทีIจะเปลีIยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี2  เมืIอเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีIสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ทีIนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีIเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอืIน ๆ ทีIนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิIมทีIเกิดขึ2 นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย จากสายการบินเมืIอ
เทีIยวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 
�ราคานี2 คิดตามราคาบัตรโดยสารเครืIองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ2 น ตามอัตราค่านํ2ามัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลีIยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ทีIจะปรับราคาตั �ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 
�เนืIองจากรายการทัวร์นี2 เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้นืIองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าทีI ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั2งหมด 



(TUR-ChillChill-8D6N-WY) 

หน้า 18 (ภาพใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั 'น)  

 

�กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีIจะนําติดตัวขึ2 นเครืIองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ojj มิลลิลิตรต่อชิ2 น และรวมกันทุก
ชิ2 นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึIงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าทีIตรวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ o ใบเท่านั2น ถา้สิIงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีIกําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หน้าทีIโหลดใตท้อ้งเครืIองบินเท่านั2น 
�ในกรณีทีIท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ2าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบใดๆใน
การทีIท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเทีIยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
�การขอทีIนัIง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีIจะนัIงตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามทีIสายการบินกําหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีIมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอื้Iนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีIเครืIองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(โดยนํ2าหนักประตูนั2นอยูท่ีIประมาณ ij กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ีIมีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีIนัIง Long leg 
ขึ2 นอยู่กับทางเจา้หน้าทีIเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีIเช็คอินเท่านั2น 
�ภาพทีIใชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พืIอความเขา้ใจในมุมมองสถานทีIท่องเทีIยว ภาพใชเ้พืIอการโฆษณาเท่านั2น 

 
 
 

 


