
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนชมเสน่ห์และควำมงดงำมของดินแดน 2 ทวปี 
เกบ็ภำพควำมสวยงำม “เมืองคปัปำโดเกยี” พร้อมเที่ยวชมนครใต้ดนิ สัมผสัควำมงดงำมของ  

“ปำมุคคำเล่” มรดกโลกทำงธรรมชำตแิละวฒันธรรม 
น ำชม “เมืองโบรำณเอเฟซุส” เมืองโบรำณยุคกรีกโรมัน 

ชม “พระรำชวงัทอปคำปี” ซ่ึงได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก้ 
น ำท่ำน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หน่ึงช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัต้นๆของโลก 

ชมระบ ำหน้ำท้อง พร้อมเคร่ืองด่ืมไม่อั้น เมนูพเิศษ เคบับหม้อดนิ ขึน้ช่ือของเมืองคปัปำโดเกยี 
พเิศษ ส ำหรับลูกค้ำคนพเิศษ รับเซตชำแอปเป้ิล และ พวงกญุแจ Evil Eye  

พกัโรงแรม 4 ดำว บินตรงโดยสำยกำรบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ 



 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
มถุินำยน 2565 - มีนำคม 2565 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง(1)      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - อสิตนับูล  
20.00 น .   ส ม าชิก ทุ กท่ านพ ร้อมกัน  ณ  ท่ าอ าก าศยาน สุ วรรณ ภู มิ  ผู ้โดยส ารข าออกระหว่างป ระ เท ศ 

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ประตูทางเขา้ 10 เคาน์เตอร์ U  เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและบตัรโดยสาร 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตนับลู โดยสายการบิน TURKISK AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 069 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง(2)  อสิตนับลู - ไคเซอร่ี - คปัปำโดเกยี - พพิธิภณัฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่   
นครใต้ดนิ   

05.15 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตนับูล (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินไคเซอร่ี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 2026 
09.00 น. เดินทางถึง เมืองไคเซอร่ี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

น าท่ าน เดินทางสู่  “เมืองคัปปาโด เกีย” 
(CAPPADOCIA) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศ
อนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก 
เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ี
งดงาม คปัปาโดเกีย  เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิต
ไทต์ (ชนเผา่รุ่นแรกๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดน
แถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พนัธ์ุดีตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ
ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่าน
จ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็ น แผ่นดิน
ชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดั
เซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นบัแสนนบัลา้น
ปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็ม
ไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีก
สารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้ นท่ีเรียกขานกนัวา่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปีค.ศ. 
1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก



 
 

ของตุรกี น าท่านชม “พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่” (GOREME OPEN AIR MUSEUM) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็น
จ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา
คริสต ์จากนั้น น าท่านร้านขายของพื้นเมือง (GALERIE IKMAN) ซ่ึงมีสินคา้พื้นเมืองให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
มากมาย เช่น พรม เคร่ืองเงิน และของท่ีระลึกต่างๆ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูพิเศษ!!! เคบบัหมอ้ดินเผาอาหารข้ึนช่ือของเมือง
คปัปาโดเกีย มาแลว้ตอ้งลองใหไ้ด)้  

บ่าย น าท่านชม “นครใต้ดิน” (UNDERGROUND CITY) เมืองใต้ดินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมี
อุโมงค์เช่ือมต่อถึงกนั เป็นสถานท่ีท่ีผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์ช้หลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายร้างพวก
นบัถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาด
ใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาด
เท่าเรายืนได ้ท าเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัว
ห้องหมกัไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับ
ใช้ประชุม  มีบ่อน ้ าและระบบระบาย
อากาศท่ีดี  แต่อากาศค่อนข้างบางเบา
เพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้ง
แคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ น าท่านสู่ “อุชิ
ซาร์” (UCHISAR) หน่ึงในความมหัศจรรยข์องคปัปาโดเกีย หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาด
ใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด เหมือนรวงผึ้ง อนัเกิดจากฝีมือมนุษย์
ไปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั อุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิ
ซาร์ มีไวท้  าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย น า
ท่านชมความงดงาม RED VALLEY ผาหินสีขาวอมชมพูอมแดง ทิวทศัน์อนัตระการตา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
หุบเขาคู่กนัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีงดงามท่ีสุดในคปัปาโดเกีย น าท่านชม “ร้านจิวเวอร์
ร่ี”(JEWELLERY) สินคา้คุณภาพดี และข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยัอิสระ
กบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง” (BELLY DANCE) อนัเล่ืองช่ือ ณ เมืองคปัปาโดเกีย ระบ า
หน้าทอ้งเป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึง เกิดข้ึนเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิ
เตอร์เรเนียนนกัประวติัศาสตร์เช่ือกนัวา่ชนเผา่ยปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งให้
มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหนา้ทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็น
ศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการ
แสดง) 



 
 

พกัที่ :      CAVE STYLE HOTEL                                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
                                           

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง(3)    คปัปำโดเกยี – คอนย่ำ - ปำมุคคำเล่ - อุชิซำร์ - ระบ ำหน้ำท้อง  
05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ข้ึนบอลลูน เพื่อชมความงามของพระอาทิตยข้ึ์น ท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL 

HOT AIR BALLOON TOUR ได้ ราคาประมาณ 250 USD ต่อท่าน (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ส าหรับ
ประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ 
OPTIONAL TOUR ข้ึนกบัดุลยพินิจของท่าน) 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านแวะ “ชมโรงงานทอพรม” และ “โรงงานเซรามิค” สินคา้คุณภาพดี และข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ให้

เวลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยัอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก ไดเ้วลาอนั 
 สมควร จากนั้น น าท่านชม “ไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์” ณ เมืองคปัปาโดเกีย ** หมายเหตุ : ไร่องุ่น สามารถ

ชมได ้ระหว่างกลางเดือนกนัยายน 
ถึง ตน้เดือนตุลาคม ** จากนั้น น า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคอนย่า” 
(KONYA) (ระยะทาง 240 กม./ใช้
ระยะ เวลาเดินท างประมาณ  2 
ชัว่โมง 55 นาที) เป็นเมืองท่ีนิยมใช้
เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีต
เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร
เซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่ง
แรกของชาวเติร์กในตุรกีหรือท่ียุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ น าท่านชม “พิพิธภณัฑ์
เมฟลานา” (MEVLANA MUSEUM) อาคารหลังใหญ่ท่ีมีโดมสีเขียวทรงแปลกตาหลังน้ีแม้จะเป็น
พิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั แต่ในอดีตแลว้ท่ีน่ีคือสถานท่ีส าหรับประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามท่ีสร้าง
โดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี” ( MEVLANA CELALEDDIN RUMI) และบรรดานกับวชในศาสนาจะ
ใช้เป็นท่ีสวดมนต์ท าสมาธิดว้ยวิธีการอดอาหารเพื่อทรมานตวัเองแลว้ไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพร้อม
กบัการท าจิตให้สงบดว้ยการฟังเสียงขลุ่ยเรียกวิธีน้ีว่า “WHIRLING DERVISHES” ดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์
จะมีสวนสวยริมทางเดินท่ีปูดว้ยแผน่หิน ส่วนพิพิธภณัฑ์ยงัตกแต่งอย่างสวยงาม แต่ก็เป็นไปในรูปแบบ
ของมุสลิมดา้นหน่ึงของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจะเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี ผูส้ร้าง ตลอดจนคน
ในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษยผ์ูติ้ดตามรับใชใ้กลชิ้ดท่านดว้ย อีกทั้งในวนัท่ี 17 ธนัวาคมของทุกปีจะมีการ
เฉลิมฉลองวนัครบรอบการจากไปของเมฟลานาเม่ือปี ค.ศ. 1271 ระหว่างทาง แวะเท่ียวชม “คาราวาน
สไลน์” (CAVARANSERAI) ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี ตั้งอยู่ท่ีหมู่บ้านสุลต่านฮานี

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
 

สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณตรง
กลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครัว โรงอาบน ้ า และห้องนอน โดยค าว่า “คาราวานสไลน์” 
หมายถึง ท่ีพกัของผูท่ี้ตรากตร ามาจากการเดินทาง โดยคาราวานสไลน์นั้น มกัมีประตูสูงกวา่ตวัอาคารมาก
เพื่อใหน้กัเดินทางมองเห็นไดแ้ต่ไกล 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปามุคคาเล่” (PAMUKKALE) (ระยะทาง 261 กม./ใช้ระยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)   ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” PAMUK 
หมายถึง ปุยฝ้าย และ KALE หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใต้ดินท่ีมี
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 
“คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท า ปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนั
เป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา
และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปามุคคาเล่ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก้
ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปีค.ศ. 1988 ระหวา่งทาง น าท่านชม “ทุ่งลาเวนเดอร์” ณ 
เมืองอิสปาร์ตา (ISPARTA) เมืองทางตะวนัตกของตุรกีและเมืองหลวงของจงัหวดัอิสปาร์ตา เป็นท่ีรู้จกัใน
นาม “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการปลูกลาเวนเดอร์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามตามอธัยาศยั  ** หมายเหตุ : ทุ่งลาเวนเดอร์ สามารถชมได ้ระหวา่งกลางเดือนกรกฎาคม ถึง 
กลางเดือนสิงหาคม ** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที่ :         LYCUS RIVER HOTEL                                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
      

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง(4)     ปำมุคคำเล่ - นครโบรำณเฮียรำโพลสิ - ปรำสำทปุยฝ้ำย - เซลจุก   
                      เมืองโบรำณเอเฟซุส - อซิเมียร์    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือ
นครศกัด์ิสิทธ์ิ (HIERAPOLIS) สันนิษฐาน
กนัว่ามีอายุประมาณ 2200 ปี เพราะถูกสร้าง
ข้ึนก่อนคริสตกาล  ในยคุของกษตัริยย์เูมเนส
ท่ี 2 แห่งอาณาจกัรเพอร์กามอน โดยสร้างให้
อยู่ใกลก้บัแอ่งน ้ าแร่ร้อนปามุคคาเล่ แต่หาก
ถอดความค าว่าเฮียราโพลิส หมายถึง เมือง
แห่งความศักด์ิสิทธ์ เช่นเดียวกับเมืองทุก
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เมืองท่ีมียุครุ่งโรจน์และยุคเส่ือมถอยเฮียราโพลิสเองก็เป็นแบบนั้น หลงัจากเมืองน้ีถูกยกให้พวกโรมนั ก็
เกิดแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองยอ่ยยบั ประมาณปลายศตวรรษท่ี 2 เฮียราโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟ้ืนฟู
ข้ึนใหม่ จนกา้วสู่ศตวรรษท่ี 3 ดว้ยความรุ่งโรจน์ ท่ีสุดแต่เวลาเคล่ือนไปถึงศตวรรษท่ี 7 ก็ถึงยคุเส่ือม เม่ือ
ถูกขา้ศึกต่างถ่ินรุกราน นอกจากน้ียงัไดรั้บความเสียหายจากแผ่นดินไหว  จากนั้น น าท่านชม “ปราสาท
ปุยฝ้าย” (COTTON CASTLE) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของ
อ่างน ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย 
น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น ้ าแร่น้ี มี
อุณหภูมิ ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติั
ในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล
ชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร เขา้ชม “โรงงานเคร่ืองหนงั” ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี ไดเ้วลาอนัสมควร 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคุซาดาซึ” (KUSADASI) (ระยะทาง 204 กม./ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) 

 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัที่ :        ADA CLASS HOTEL                                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง      
 

วนัที่ห้ำของกำรเดนิทำง(5)     คุซำดำสึ - เซลจุก - เมืองโบรำณเอเฟซุส - คำนัคคำเล    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ “เซลจุก” (SELCUK)   เมืองโบราณขนาดเล็กไม่ไกลจากเมืองโบราณในเอเฟซุส  น า
ท่านชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” (EPHESUS) หรือเอเฟส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน เป็นเมืองเก่ายุค
จกัรวรรดิโรมันท่ีถือว่าเจริญรุ่งเรืองด้วย
ศิลปะวิทยาการ มีระบบวางท่อน ้ า หอสมุด 
และอ่ืนๆรวมทั้ งโรงละครใหญ่ทรงโค้ง
แบบพิมพนิ์ยมของกรีกโบราณ มีลานกวา้ง
ตรงกลาง แบ่งท่ีนั่งคนดูเป็น 3 ชั้ นตาม
ระดบัความส าคญัไล่ไปจนถึงคนธรรมดา
สามัญ ใช้เป็นท่ีเป็นท่ีประชุม จัดแสดง
ละครและการต่อสู้สิงสาราสัตวข์องเหล่า
ทาส  
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เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่าน ทดลองชิมขนมข้ึนช่ือเตอร์กิช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT) ออกเดินทางสู่ “เมืองชานคัคาเล่” 

(CANAKKALE) ซ่ึงมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  เดิมมี ช่ือว่า “โบกาซี” (BOGAZI) หรือ เฮล
เลสปอนต์ (HELLESPONT) ตั้งอยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ใกลก้บัแหลมเกลิโบลูบน
ฝ่ังของทะเลมาร์มาร่าและติดกบัทะเลอีเจียน โดยมีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีซากโบราณ
สถานท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัโรมนัหลายแห่ง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที่            IRIS HOTEL                                                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

    

วนัที่หกของกำรเดนิทำง(6)     คำนัคคำเล่ - ชมม้ำไม้จ ำลอง - อสิตนับูล  
                                                ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - แกรนด์บำซำร์    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม “เมืองทรอย” (TROY) ปัจจุบนักรุงทรอย ไดต้ั้งอยู่ในเมืองชานคัคาเล่ ซ่ึงไดม้ีการขุดคน้ซาก
กรุงทรอยที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปีซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของ
โลก โดยนกัโบราณคดีชาวเยอรมนัชื่อ
เ ฮ น ร ิค  ช ไ ล แ ม น น ์ (HEINRICH 
SCHLIEMANN) ใ น ปี  1870 ป ัจ จ ุบ นั
เหลือเพียงซากที่ทบัถมซ้อนกนัถึง 9 ชั้น 
และอนุสรณ์อนัยิ่งใหญ่อย่างมา้ไมเ้มือง
ทรอย น าชม  “มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย” 
ที ่ชื ่อ ว ่า  “ ม า้ ไ ม โ้ ท ร จ นั ”  ซึ ่ ง
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาด
ดา้นกลศึกของนกัรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท  าให้กรุงทรอยแตก สงครามมา้ไม  ้เป็นสงครามที่ส าคญั
ต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสู้รบกนัเป็นเวลา
สิบปี กองทพักรีกก็ไดค้ิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างมา้ไมจ้  าลองขนาดยกัษ์ที่เรียกว่ามา้
ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอย
เหมือนเป็นของขวญัและสัญลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอย 
ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มา
ในเมืองแลว้ท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตวัอยู่ก็



 
 

ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ท าการเปิดประตูเมืองให้กองทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมือง
ทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยทิ้ง  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมความงดงามโดยการให้ท่านชมความงดงามโดยการ “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” 

(BOSPHORUS CRUISE) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดบัตน้ๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ี
แบ่งอิสตนับูลออกจากยโุรปและเอเชีย ซ่ึง
เป็นช่องแคบท่ีเช่ือมต่อกบัทะเลด า (THE 
BLACK SEA) เข้ ากับ ท ะ เล ม า ร์ม า ร่ า 
(SEA OF MARMARA) ความยาวทั้ งส้ิน
ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้งตั้ งแต่ 500 
เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวา่สุดขอบของทวีป
ยโุรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนั
ท่ีน่ี น าท่านเก็บภาพ “พระราชวงัโดลมา
บาเชห์” (ด้านนอก) (DOLMABABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (ABDUL MECIT) 
ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั
อาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป  น าท่านสู่ 
“แกรนด์บาซาร์” (GRAND BAZAAR) ตลาดชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่และโด่งดงัท่ีสุดในตุรกีเป็นตลาดสไตล์เตอร์
กิชแท ้ๆ ภายในตลาดตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามและเป็นตลาดเก่าแก่เปิดมานานกวา่ 1,500 ปี ซ่ึงสร้างตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1453 มีเน้ือท่ีทั้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีร้านคา้ขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 ร้านคา้ ท่ีตลาดแกรนด์
บาซ่าร์มีสินคา้ให้เลือกมากมายไม่วา่จะเป็นของกินเล่นขนมของตุรกีท่ีหาซ้ือจากท่ีไหนไม่ได ้ของท่ีระลึก
ท่ีแนะน าก็จะเป็น ลูกปัดตาปีศาจ เคร่ืองราง  ชา ผลไมอ้บแหง้  ถัว่หลากชนิด เช่น ถัว่แมคคาดาเมีย พิตาชิ
โอ หรือจะเป็นขนมหวาน เตอร์กิสดีไลต ์ เคร่ืองเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกนั เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง โคม
ไฟ พวงกุญแจหรือกระเบ้ืองเพนทติ์ดผนงั และของท่ีระลึกอ่ืนอีกมากมาย   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  GOLDENWAY HOTEL                                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

  วนัที่เจด็ของกำรเดนิทำง(7)    อสิตนับูล - สุเหร่ำสีน ำ้เงนิ - ฮิปโปโดรม - สุเหร่ำโซเฟีย 
                                                 พระรำชวงัทอปคำปึ - ตลำดสไปซ์ - PIERRE LOTI HILL  
                                                 จตุัรัสทักซิม - สนำมบิน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 



 
 

 น าท่านชม “สุเหร่าสีน ้าเงิน” (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิม คือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (SULTAN 
AHMED MOSQUE) **การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการ
เคารพสถานท่ี ถ่ายรูปได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม**  สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 และ
เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดส้ินพระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ 
เป็นหอคอยสูงให้ผูน้  าศาสนาข้ึนไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเขา้มาสวดมนต์ตามเวลาใน
สุเหร่า  ช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินภายในประดบัด้วยกระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น 
กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอยา่งวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท า
ละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ  มี
หน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและ
ด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษตัริยแ์ละ
พระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ านวย
ความสะดวกให้กบัประชาชนทัว่ไป เช่น 
ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ท่ีพกั
กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 
(KULLIYE)  น าท่านชม “ฮิปโปโดรม” 
(HIPPODROME) หรือสนามแข่งมา้โบราณ ซ่ึงมีเสาโอเบลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลายท่ียาว 20 เมตร มีงาน
แกะสลักอนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง น าท่านเก็บภาพ “สุเหร่าเซนต์โซเฟีย” (SAINT SOPHIA) หรือ 
โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ก่อนจะไดรั้บคดัเลือกเขา้รอบสุดทา้ยให้เป็น 1 
ใน 21 ส่ิงมหศัจรรยย์ุคใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 2007 เป็นตน้แบบสถาปัตยกรรมโบสถ์ของคริสตศ์าสนิกชน
ตะวนัตกยุคไบเซนไทน์ (BYZANTINE) ทั้งนิกายออร์โธดอกซ์ และคาทอลิกกรีก ในอดีตเป็นโบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่ าน เข้ าชม  “พ ระราชวังท อปคาปึ ” 

(TOPKAPI PALACE) ตั้ งอยู่ในเขตเมืองเก่า
ซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ท่ีได้รับ การข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1985 พระราชวงั Topkapi สร้างข้ึนโดย
สุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นท่ี
กวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาด
เล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ีสร้างพระราชวงั
แห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงท่ี
เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยูร่วมกนัมากถึง



 
 

ส่ีพนักว่าคน น าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรัพยส์มบติั ขา้วของเคร่ืองใช้ส่วน
พระองค์เคร่ืองเงินต่างๆ มากมาย  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเคร่ืองเทศ หรือ สไปช์มาร์เก็ต (SPICE 
MARKET) ตั้งอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ตลาดตั้งอยูใ่นร่มและเป็นตลาดใหญ่อนัดบัสองในอิสตนับูลรอง
จากแกรนด์บาร์ซาร์ ตลาดเคร่ืองเทศแห่งกรุงอิสตนับูลน้ีสร้างตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหน่ึง
ของศูนยก์ารคา้ เยนี คามี รายไดจ้ากค่าเช่าร้านส่วนหน่ึงจะน ามาบ ารุงมสัยิดและกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ มกั
เรียกขานกนัจนติดปากวา่ตลาดอียิปต ์เพราะท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสินคา้ท่ีน าเขา้จากกรุงไคโร โดยสินคา้
จะมีเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากเคร่ืองเทศ ถัว่ชนิดต่างๆ รังผึ้ง และน ้ ามนัมะกอก ยงัหาซ้ือลูกฟิก ขนม
เตอร์กิชดีไลท ์(LOKUM) ผลไมท้ั้งสดและแหง้ ของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกาย ชาชนิดต่างๆ   

 
  
 
 
 
 
 
 
 จากนั้น น าท่านข้ึนชมจุดชมวิว PIERRE LOTI HILL เป็นเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองอิสตนับูลจาก

มุมสูง จากนั้น น าท่านเขา้สู่ “จตุัรัสทกัซิม”(TAKSIM SQUARE) ตั้งอยู่ท่ียา่นเบโยกลู ในเขตยุโรป นคร
อิสตนับูล เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัและเป็นถนนคนเดินแห่งการชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่รวบรวม
แบรนดด์งัจากทุกมุมโลก มีความยาวกวา่ 1.4 กิโลเมตร เป็นหวัใจส าคญัของนครอิสตนับูลในปัจจุบนั  

**** อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย **** 
 สมควรแก่เวลา น าคณะท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตนับูล อาตาตูร์ก 

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง(8)     อสิตนับูล - กรุงเทพฯ             
01.45 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK 068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอัน

เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน เ พ่ือควำมปลอดภัยในกำร
เดินทำง โดยบริษัทฯ  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 

 

 
 



 
 

อตัรำค่ำบริกำร  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 

ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากว่า 
12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 
ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากว่า 
12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 
ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

01-08 มิ.ย. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

22-29 มิ.ย. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

11-18 ก.ค. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

25 ก.ค.-01 ส.ค. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

10-17 ส.ค. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

24-31 ส.ค. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

07-14 ก.ย. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

21-28 ก.ย. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

07-14 ต.ค. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

19-26 ต.ค. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

09-16 พ.ย. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

22-29 พ.ย. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

03-10 ธ.ค. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

06-13 ธ.ค. 2565 39,900 39,900 39,900 10,900 

19-26 ม.ค. 2566 39,900 39,900 39,900 10,900 



 
 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ - อิสตนับูล - กรุงเทพฯ) 
 บินภายใน 1 เท่ียว (อิสตนับูล-ไคเซอร่ี) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ

ต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์/หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและ

กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
 น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 

  
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่กั (ทำงบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมจิฉำชีพทีแ่ฝง
ตวัเข้ำมำในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถและไกด์ท้องถิน่ วนัละ 5 USD / ท่ำน / วนั  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลกท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

 
 

24-31 ม.ค. 2566 39,900 39,900 39,900 10,900 

08-15 ก.พ. 2566 39,900 39,900 39,900 10,900 

22 ก.พ.-01 มี.ค. 2566 39,900 39,900 39,900 10,900 

08-15 มี.ค. 2566 39,900 39,900 39,900 10,900 

15-22 มี.ค. 2566 39,900 39,900 39,900 10,900 

22-29 มี.ค. 2566 39,900 39,900 39,900 10,900 



 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง และกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองพร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้  เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

 
 
 
 
เง่ือนไขกำรยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 


