
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเดินทางสมัผสัความยิ�งใหญแ่หง่ดินแดน � ทวีป เตม็อิ�มกบัประวตัิศาสตรท์ี�

ยิ�งใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชื�นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  



Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 
แถมฟร!ี! Bracelet Evil Eye เครื�องรางนาํโชคของประเทศตรุกี ท่านละ � อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ�นคุณภาพที�ทาํมาจากทบัทิมหอมชื�นใจ ท่านละ � กล่อง 

แถมฟร!ี! Medo Ice-Cream ไอศกรมีทอ้งถิ�นของตรุกี ท่านละ � โคน 

แถมฟร!ี! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ � แกว้ 

****(สงวนสทิธิ�สาํหรบักรุป๊ที�ออกเดินทาง �� ท่านขึ� นไปเท่านั�น)**** 

สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ํ�า � คืน ที�เมืองคปัปาโดเกีย 

พกัโรงแรมระดบั � ดาว ตลอดการเดินทาง 

Bus VIP �� ที�นั �ง หนา้จอ Touch Screen ทุกที�นั �ง ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเล่นเกม ดูหนงั ฟังเพลง 

Free WifiOn Bus ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อลัมาตี� -อิสตนับูล       (-/-/-) 

��.�� น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น�   

เคานเ์ตอร ์Q แถว ��-�� ซึ�งมีเจา้หนา้ที�ของบริษัทคยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสาร

การเดินทางแก่ท่าน 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ �า 

โรงแรมที�พกั 

 หรือเทียบเท่า 

� กรุงเทพฯ-อลัมาตี� -อิสตนับูล ✈ ✈ ✈ 

ISTANBUL PARK 

INN BY RADISON 

HOTEL 

� 
อิสตนับูล-สุเหร่าสีนํ�าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-

สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-เมืองไอยวาริค-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย  
O O O 

AYVALIK GRAND 

TEMIZEL HOTEL 

� 
โรงงานเครื�องหนงั-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มารี-วิหาร

เทพีอารเ์ทมิส-ปามุคคาเล่-รา้นขนม Turkish Delight 
O O O 

PAMUKKALE 

NINOVA THERMAL 

HOTEL 

� 
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนยา่-สวน

ผีเสื� อ-เมืองคปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง           
O O O 

  BURCUKAYA 

HOTEL 

� 
เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑ์

กลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร-์องัการ่า  
O O O 

ANKARA ROYAL 

HOTEL 

� 
เมืององัการ่า-กรุงอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-แกรนดบ์าซ่าร ์
O O O 

ISTANBUL PARK 

INN BY RADISON 

HOTEL 

� เมืองอิสตนับูล-เมืองอลัมาตี�  O O ✈ - 

� เมืองอลัมาตี� -กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



��.�� น. เหิรฟ้าสู่ นครอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนี� รํ �ารวยพรั �งพรอ้มไป 

ดว้ยประวติัศาตร ์สิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่อลงัการมากมาย โดยสายการบิน Air Astana เที�ยวบินที� KC-932 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชั �วโมง) 

 

 

 

 

 

��.�� น. เดินทางถึง สนามบนิ ณ เมืองอลัมาตี�  แวะเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางต่อไปยงั นครอิสตนับูล 

��.�� น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน Air Astana เที�ยวบินที�  KC-911  (ใชเ้วลาเดินทาง  

ประมาณ � ชั �วโมง)                            

��.�� น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

    นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง อิสตนับูล-สุเหรา่สนีํ�าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

   สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์นั พารค์-เมืองไอยวารคิ-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย   (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นไม่ไกลนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ�าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่า
ที�มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา
องคป์ระกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั�งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดที�ใหญ่
ที�สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง � ปี ระหว่าง ค.ศ.����-���� 
โดยตั�งชื�อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ�งก็คือ Sultan Ahmed นั�นเอง  
 
 
 

 
 
 

จากนั�นนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง
แห่งการท่องเที�ยวเมืองเก่า สรา้งขึ� นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื�อใชเ้ป็นที�แสดงกิจกรรมต่างๆ
ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ� นตรงกลาง
เป็นที�ตั�งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ�งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที�
แห่งนี� ใชเ้ป็นที�จดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื� นที�ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึ�งเป็นที�ตั�ง
ของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาที�สรา้งในอียิปต์เพื�อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที� 3 ถูกนํากลบัมาไวที้�อิส
ตันบูลเสาตน้ที�สอง คือ เสางู และเสาตน้ที�สาม คือเสาคอนสแตนตินที� 7 หลังจากนั�นนําทุกท่านชม 
พระราชวงัทอปกาปึ ตั�งอยูใ่นเขตเมืองเก่าซึ�งถือเป็นเขตประวติัศาสตรที์�ไดร้บัการขึ� นทะเบียนเป็นมรดก

โลกจากยูเนสโกตั�งแต่ปี ค.ศ. ���� พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ� นโดยสุลต่านเมหเ์มตที� � ในปี ค.ศ.
���� บนพื� นที�กวา้งใหญ่ถึง � ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดที�สรา้งพระราชวงั



แห่งนี� สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชดัเจน ในช่วงที�
เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนี� มีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมาก
ถึงสี�พันกว่าคนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที�เป็นที�จดัแสดงทรพัยส์มบัติขา้วของเครื�องใชส้่วน
พระองคเ์ครื�องเงินต่างๆ มากมาย 
 
 
 

 
จากนั�นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย� ใน � สิ�ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนา 
คริสตพ์ระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื�อประมาณคริสตศ์ตวรรษที�13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 
เพื�อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั�งเพราะเกิดการ
ขดัแยง้ระหว่างพวกที�นับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมี
อาํนาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ� นใหม ่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื�อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ�งสวยงามที�สุดไดพ้ยายามหา สิ�งของมี
ค่าต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหว
อย่างใหญ่ทําใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื�อสิ� นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน 
ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที� 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถ์
หลงันี� ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนาํท่านสู่เมืองชานคัคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชม. 

หลังจากนั�นนําทุกท่านออกเดินทางสู่นําท่านสู่  กรุงทรอย เพื�อชม ม้าไม้จาํลองเมืองทรอยซึ� ง

เปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซึ�งเป็นสาเหตุที�ทาํใหก้รุงทรอยแตก
สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที�สาํคญัตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและ
กรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการที�จะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไม้
จาํลองขนาดยกัษ์ที�เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทาํการ
เข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพ
ออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื�อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทาํการ
เข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ทําการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื�อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหาร
กรีกที�ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทําการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็
สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนที�จะทาํการเผาเมืองทรอยทิ� ง 

 

 

 



 

 

จากนั�นนาํท่านสู่เมืองไอยวาริค(Ayvalik) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชม. 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั AYVALIK GRAND TEMIZEL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม โรงงานเครื�องหนงั-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีวิหารเทพีอารเ์ทมิส 

    ปามุคคาเล่-รา้นขนม Turkish Delight            (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื�องหนัง ซึ�งเป็นโรงงานผลิตเครื�องหนังขั�นดีส่งขายใหก้บัแบรนด์ชั�นนํา

หลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื� อหนังต่างๆตามอธัยาศยั  
จากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที�มีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง
หนึ�ง เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ� นใน
ศตวรรษที� � ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์
หาราช ภายหลงัเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ� นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั 
นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สองขา้งทางเต็มไปด้วยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมัย 
�,��� ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า ��,��� คน ซึ�งยงัคงใชง้านได้
จนถึงปัจจุบัน นําท่านชม หอ้งอาบนํ�าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที�ยังคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอนํ�า ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนันี� , หอ้งสมุดโบราณ ที�มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุก
สิ�งทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที�มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
 

 
 
 
 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้ชม (House of Virgin Mary) บา้นพระแม่มารี  ซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีอาศยั 

อยูแ่ละสิ� นพระชนมใ์นบา้นหลงันี�  ชมวิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ � ใน � สิ�งมหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้ง
ดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั�งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า ��� ตน้ 
ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ�งใหญ่ในอดีตได ้

 
 
 
 
 

 

จากนั�นนําท่านซื� อขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึ� นชื�อของประเทศตุรกี 

หลงัจากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล ่ใชเ้วลาเดินทาง � ชั �วโมง(���กม) เมืองที�มีนํ�าพุ

เกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ� นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที�ไหลลงสู่หนา้ผา  



คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    นาํท่านเขา้สู่ที�พกั PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�   ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลสิ-เมืองคอนยา่-สวนผีเสื� อ 

   เมืองคปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง                (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื� อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปทีู�นอน เสื� อผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ที�ผลิตดว้ยคอตตอน���% นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ�าพุ
เกลือแร่รอ้นนี� ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของนํ� าตกสีขาวเป็นชั�นๆหลายชั�นและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมาก ท่านจะได้
สมัผสั เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบริเวณที�เป็นนํ�าพุเกลือแร่
รอ้น ซึ�งเชื�อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื�อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ําใหเ้มืองนี� เกิดการ
พงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทั �วไป บางส่วนยงัพอมองออกวา่เดิมเคยเป็นอะไร เช่น 
โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านั�น** ระหวา่งทางนําท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ ณ 

Kuyucak Village แห่ง เมืองอิสปารต์า หรืออีกชื�อหนึ�งคือ The Lavender Village ที�บานสะพรั �งสวยงาม จะ
มีเฉพาะเดือน กรกฏาคม ของทุกปี  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ (Konya) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387  

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง ระหวา่งทางแวะชม Caravansarai ที�พกัของกองคาราวานใน
สมยัโบราณ เป็นสถานที�พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนันําทุก
ท่านสู ่ สวนผีเสื� อ Butterfly Garden มีผีเสื� อใหช้มวา่ �� สายพนัธุข์องผีเสื� อ ทาํใหเ้ราทราบถึงวงจรชีวิต

ของผีเสื� อ ณ ที�แห่งนี� จะไดส้มัผสัความหลากหลายของพืช ดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอื�นๆ นับว่าเป็น
สถานที�อีกแห่งที�มีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ�ง(สวนผีเสื� อจะปิดทาํการทุกวนัจนัทรข์องสปัดาหห์ากคณะ

เดินทางไปที�สวนผีเสื� อตรงกบัวนัจนัทรท์างคณะจะปรบัเปลี�ยนใหเ้ดินทางเขา้ชมที�พิพิธภณัฑเ์มฟลา

น่าแทน) 

 
 

 
 
 

นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนาอิสลามทํา
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ�งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจ



ลาลุคดิน รูมี� อาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสําหรับ
ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
 

 

 

จากนั�นเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  
� ชั �วโมง �� นาที 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมการแสดงพื� นเมือง “ระบําหน้า ท้อง” หรือ  

Belly Dance เป็นการเตน้ราํที�เก่าแก่อย่างหนึ�ง เกิดขึ� นมา
เมื�อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิ
เตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื�อกันว่า ชนเผ่ายิปซี
เร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัที�ไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหม้ีมา
จนถึง ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทําใหร้ะบํา
หน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้ง
ตุรกีในปัจจุบนั (บริการเครื�องดื�มฟรีตลอดการแสดง)  

  นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมสไตลถ์ ํ�า!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (คปัปาโดเกีย) 

    **หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถํ�าเตม็ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 

วนัที�หา้ เมืองคปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร-์ 

องัการา่             (B/L/D) 

** สาํหรบัท่านใดที�สนใจขึ� นบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม ��.�� น. เพื�อ

ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ � ชั �วโมง **  

(ค่าขึ� นบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ ���-��� USD) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําทุกท่านสู่ จากนั�นนําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ที�ไดร้บัการขึ� นทะเบียนจาก
องคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื�อมต่อถึงกนัเป็น
สถานที�ที�ผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนัที�ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใต้
ดินที�มีขนาดใหญ่ แต่ละชั�นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั�งหอ้งครวัหอ้งหมกั
ไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม มีบ่อนํ�าและระบบระบายอากาศที�ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบา
เพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้ 
 



 

 

 

 

นําทุกท่านเยี�ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ที� เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ�งยเูนสโกขึ� นทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. � ซึ�งเป็นความคิดของชาวคริสต์
ที�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถแ์ละยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน
ของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ จากนั�นนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) 

หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั ซึ�งหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนั
เกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั �วทั�งภูเขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณ
ที�สูงที�สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั�นในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้ําหน้าที�เป็นป้อมปราการที�เกิดขึ� นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 
จากนั�นนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซื� อสินคา้ และของที�ระลึก  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่เมืององัการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง ระหว่างทางให้

ท่านไดแ้วะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) จากนั�นนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมือง

องัการ่า หรือที�มีชื�อตามประวติัศาสตรว์่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่
อนัดับ ๒  รองจากนครอิสตนับลู กรุงองัการาตั�งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที�
ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ��� 
กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที�ตั�งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศ
ต่าง ๆ ในตุรกี ความสาํคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน ทําให้
กรุงอังการาเป็นเมืองที�มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอนัดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป 
ในขณะที�นครอิสตนับลูเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์ารานั�น กรุงองัการาก็เป็นศนูยก์ลาง
ทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก 
(รถยนตแ์ละรถไฟ) ที�เชื�อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศนูยก์ลางตลาดสินคา้เกษตร
ที�ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั �วตุรกีดว้ย   

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ANKARA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�หก เมืององัการา่- กรุงอิสตนับูล-ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 

   แกรนดบ์าซ่าร ์           (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําทุกท่านออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง ระยะทาง ��� กม. 



กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั จุดที�บรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ�งทําใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้บัสมญานามวา่ ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคญัเนื�องจากเป็น
เสน้ทางเดินเรือที�เชื�อมทะเลดาํทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที�ตั�งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที�สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื�อใหร้ถยนต์
สามารถวิ�งขา้มฝั�งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.���� มีความยาวทั�งสิ� น �,��� เมตร และได้
กลายเป็นสะพานแขวนที�ยาวเป็นอนัดับ � ของโลกในสมยันั�น (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดับที� ��) ขณะที�
ล่องเรือพรอ้มดื�มดํ �ากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึ�งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมา
บาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที�สรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื�องเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื� อของฝากได้
ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที�ระลึก เครื�องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ� นชื�อ
และถั �วหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนด์บาซาร ์

(GRAND BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครั�งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที� � เมื�อปี ค.ศ. ���� 
ตลาดนี� กินเนื� อที�กว่า �แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า �,���รา้น ขายของสารพัด ตั�งแต่
ทองหยอง เครื�องประดับ พรม เครื�องเงิน เครื�องหนัง กระเบื� อง เครื�องทองแดง ทองเหลือง สินคา้
หตัถกรรม ของที�ระลึก ฯลฯ ที�นี� เป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก ดงันั�นจึงตั�งราคาสินคา้เอาไว ้
ค่อนขา้งสงู ควรต่อรองราคาใหม้าก 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�เจด็ เมืองอิสตนับูล-เมืองอลัมาตี�        (B/-/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

08.45 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงอลัมาตี�  โดยสายการบิน Air Astana เที�ยวบินที� KC-914 



17.00 น. เดินทางถึง สนามบินอลัมาตี�  เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง (ระหว่างเปลี�ยนเครื�องมีอาหารกล่องบริการ) 

วนัที�แปด เมืองอลัมาตี� -กรุงเทพฯ        (-/-/-) 

01.00 น. เหิรฟ้าสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Astana เที�ยวบินที� KC-931  

08.55 น. เดินทางถึง สุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 
**รายการท่องเที�ยวอาจเปลี�ยนแปลงได้ ทั �งนี �โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ**  

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษัทฯ  
จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 

 

อัตราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ �-� ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
04-11 พ.ค. 

22-29 มิ.ย. 

06-13 ก.ค. 

17-24 ก.ค. 

24-31 ก.ค. 

27 ก.ค.-03 ส.ค. 

07-14 ส.ค. 

14-21ส.ค. 

10-17 ส.ค. 

14-21 ก.ย. 

05-12 ต.ค. 

29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 6,000 บาท 

19-26 ต.ค. 30,888 บาท 30,888 บาท 30,888 บาท 6,000 บาท 

26 ต.ค.-02 พ.ย. 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 6,000 บาท 

23-30 พ.ย. 28,999 บาท 28,999 บาท 28,999 บาท 6,000 บาท 
 

UPDATE 20/04/18 

**ราคานี�  สงวนการเดินทาง จาํนวน 2� ท่านขึ� นไป** 

หมายเหต ุ

�. ราคานี� สาํหรบัผูโ้ดยสาร �� ทา่นขึ� นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวบรษิทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ�มท่านละ �,��� บาท 

�. ไม่มีราคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์



งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��,��� บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �� วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ � เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ � ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิดหอ้งพกั เป็น � (� Twin + � Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า กรณีที�ลกูคา้พกัหอ้ง � ท่านและบางโรงแรมไม่มี
หอ้ง � เตียงบริการ ทาํใหต้อ้งเปิดบริการเป็นหอ้ง �Twin + � Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจริงตามหนา้งาน 

กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ใหท่้านละ � ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ� นเครื�อง (Hand carry)  
  นํ�าหนักตอ้งไมเ่กิน � ก.ก.�ใบ  
 
อตัราค่าบริการนี� รวม 

ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั โดยสายการบิน Air Astana ชั�นประหยดั (Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้ม
คณะ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  

ค่าที�พกัหอ้งละ � ท่าน ในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

ค่าอาหารทุกมื� อที�ระบุตามรายการ (บริการนํ�าดื�มบนรถ � ขวดเล็ก/ท่าน/วนั และ ในรา้นอาหาร � ขวดใหญ่ต่อ � 
ท่าน) 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 

ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ���,��� บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) 

(หมายเหต:ุค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า � เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ �� ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

**ประกันภัยที�ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ� นบอลลูนและเครื�องร่อนทุกประเภท ดังนั�นการเลือกซื� อ 

Optional Tour ขึ� นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

 ค่านํ�าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (�� กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารสั �งพิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ � ใบ โดยเฉลี�ย � USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ�นและ 

      คนขบัรถที�คอยบริการเราโดยประมาณ �� USD หรือประมาณ �,��� บาท ตอ่ทริป 



 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น � วนั เท่ากบั �� USD)       

 พนกังานขบัรถในทอ้งถิ�น ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น � วนั เท่ากบั �� USD) 

      ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น � วนั เท่ากบั �� USD)  

แตท่ั�งนี� มคัคุเทศกไ์ทยขึ� นอยูก่บัความประทบัใจของลูกคา้  

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง ณ วันนั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่า

ตั �วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถ
แจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินได้ทั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ� นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซึ�ง
ในกรณีนี� ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะ

มีการเปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ทา่น หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเต็ม 

ตามความเหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละ
เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ� น ตามอตัราค่านํ�ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที� �5,��� บาท และค่าวีซ่าตามที�

สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

 



หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


