
 
 

Turkey Saver 10 วนั 7 คืน 
อิสตนับลู สเุหร่าสีน ้าเงิน พระราชวงัโดลมาบาเช่ อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบาตนั 
คปัปาโดเกีย นครใต้ดินไคมคัลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามคุคาเล่ ทรอย  

 

 

พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั & ระบ าหน้าท้อง Belly Dance  
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู   
22.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง ดไูบ – อิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  
02.00 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น.         แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

Hub Group 



   

 

09.55 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK119 (บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.00 น.   เดนิทางถงึ สนามบินกรงุอิสตนับูล Sabiha Gokcen International Airport ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
ก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง น าท่าน ล่องเรือผา่นช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งเป็นอกีหนึ่งกจิกรรมทีท่ า
ให้เส้นทางนี้มคีวามน่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมววิไปด้วยเรอืล าใหญ่ 2 ชัน้ เปิดพื้นที่กวา้งบนดาดฟ้า

เรอืใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเดนิชมบรรยากาศโดยรอบไดส้บาย บรเิวณชอ่งแคบ
บอสฟอรสันี้คอืจุดแบ่งอสิตนับูลออกจากเอเชยีและยุโรป และยงัเป็นจุดเชือ่มต่อ
ระหว่างทะเลด า (The Black Sea) และทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) เป็น
จุดสิ้นสุดของขอบเขตเอเชยีและยุโรปทีบ่รรจบกนั มคีวามกวา้งต่างกนัไป บาง
จุดกว้าง 500 เมตร ในขณะที่บางจุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตร ได้อิ่มวิวอิ่มบรรยากาศของสองฝัง่ช่องแคบและ

พระราชวงัโดลมาบาเชท่ีต่ ัง้อยู่รมิน ้าในอกีมุมหนึ่งซึ่งสวยสง่าน่าชม  
เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Ramada Merter หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม อิสตนับูล – ฮิปโปโดรม – สเุหร่าสีน ้าเงิน – อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบาตนั – พระราชวงัทอปกาปึ – เมือง

อีเซียบทั – เมืองชานัคคาเล่  
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จตัุรสัที่แต่เดิมในยุคโบราณถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองใน

ยุคไบแซนเทยีมและใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรบัแข่งกีฬาขบัรถม้า แต่ในปัจจุบนัลานแข่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งาน
เหมอืนเชน่เดมิอกีแลว้ เหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ “เสาโอเบลสิกแ์ห่ง
กษตัรยิ์เธโอโดเชยีส” (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลี่ยมฐานกวา้งแล้วค่อยเรยีวยาวขึน้ไปเป็น
ยอดแหลม เสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกนัทัว่ไปวา่ “เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) เป็นเสาบรอนซ์ที่
แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไปมา ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มี
เหลอือยู่ในอสิตนับูลทุกวนันี้ เคยถูกประดบัอยู่ทีว่หิารเมอืงเดลฟี ประเทศกรซี และถูกสรา้งขึน้เมื่อ 479 ปี
ก่อนครสิต์กาลในครัง้ที่รบชนะเปอร์เซีย เสาที่ 3 มชีื่อว่า “เสาคอนสแตนตนิ” (Column of Constantine) 
สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 1483 เมื่อครัง้เริม่สร้างนัน้เป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรูหลอม

หลอกเอาบรอนซ์ไปจนหมด ปัจจุบนันักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมจึงมี
โอกาสได้เหน็เสาคอนสแตนตนิหลงเหลอืเป็นเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้ 
เข้าชมภายใน สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ปัจจุบนัถือเป็นอีก
หนึ่งสญัลกัษณ์ของอสิตนับูล เป็นมสัยดิทีถู่กสรา้งขึน้อย่างยิง่ใหญ่ เริม่
สร้างในปี พ.ศ. 2152 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะ
มองเห็นโดมสีฟ้าตัง้อยู่โดดเด่นอนัเป็นที่มาของชื่อ “Blue Mosque” 
ส่วนภายในก็จะประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องอิซนิคตามผนังและ

ก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนวา่กระเบือ้งทัง้หมดนี้เป็นสฟ้ีา และสฟ้ีาทัง้ขา้งนอกขา้งใน
ของมสัยดิแห่งนี้ยงัเขา้กนัดกีบับรรยากาศของชายฝัง่ทะเลทีอ่ยู่ทางเบื้องหลงั จากสุเหร่าสนี ้าเงนิพาท่าน
เดินข้ามสวนสวยขนาดใหญ่ไปถ่ายภาพบริเวณด้านหน้า สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia) ที่
ปัจจุบนัถูกแปรสภาพเป็นพพิธิภณัฑ์ขนาดใหญ่ต่างจากของเดมิที่เคยเป็นทัง้วหิารในศาสนาคริสต์และ
สุเหร่าในศาสนาอิสลาม เริ่มแรกวหิารหลงันี้สร้างขึน้โดย “จกัรพรรดิจสัติเนียนที่ 1” (Justinian I) แห่ง



   

 

จกัรวรรดไิบแซนไทน์ในชว่งปี 543 เป็นวหิารใหญ่ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายออโธดอกซ์มานานนบั
พนัปี จนมาถูกเปลีย่นแปลงเป็นสุเหร่าเมื่ออาณาจกัรออตโตมนัไดเ้ขา้ยดึครองดนิแดนอนาโตเลยีแห่งนี้ใน
ปี 1453 ภายในเราจะได้เห็นการสร้างและตกแต่งที่ผสมผสานศิลปะของสองศาสนาไว้ไม่ว่าจะเป็น
ภาพวาดของพระเยซูและสญัลกัษณ์ของศาสนาอิสลามที่ดูเข้ากนัได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ น าท่านเข้าชม 
อุโมงค์เก็บน ้ าเยเรบาทัน  (Yerebatan Sarnici) ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน โดยมี
วตัถุประสงค์ให้เป็นที่เกบ็กกัน ้าส ารองไวใ้ชใ้นพระราชวงั และส าคญั
มากส าหรบัการส ารองน ้าไวใ้ชใ้นยามทีอ่าจเกดิศกึสงครามหรอืมศีตัรู
บุกเข้ามาล้อมเมือง เพราะจะมีท่อเป็นตัวส่งผ่านน ้ าจากแหล่ง
ธรรมชาตทิี่อยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กโิลเมตร และอุโมงค์สามารถ
กกัน ้าไว้ได้มากถงึ 80,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนตวัอุโมงค์จะมคีวาม
กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลงัคาอุโมงคถ์ูกรบัน ้าหนกัดว้ยเสาค ้า
ตน้ใหญ่ 336 ตน้ จรงิๆ แลว้หากไม่รูม้าก่อนวา่ทีน่ี่เป็นอุโมงคเ์กบ็น ้ากจ็ะดูคลา้ยวหิารโบราณทัว่ไป  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวงัเก่าแก่และเป็นสถานทีช่ ือ่ดงัของอสิตนับูลอกี

แห่งหนึ่งทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะชม และรบัรองวา่จะไม่ผดิหวงัในความสวยงาม ล ้าค่า และอลงัการมาก 
พระราชวงัทอปกาปึมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นทีป่ระทบัขององคส์ุลต่านมายาวนาน
หลายองค ์ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยค าบญัชาของ “สุลต่านเมหเ์มตที ่2” แห่งอาณาจกัรออตโต
มนั หรอืสมญานามที่ท่านไดร้บัคอื “สุลต่านเมห์เมตผูพ้ชิติ” ปัจจุบนัได้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่จดัแสดงขา้ว
ของเครื่องใช้โบราณของราชส านักตุรกีที่น่าชมมาก จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือจะมีพื้นที่ของ

พระราชวงัชัน้นอก พระราชวงัชัน้ใน และมพีื้นที่ที่เคยใชเ้ป็นฮาเรม็ของ
สุลต่าน เมื่อย่างก้าวเขา้สู่พระราชวงัจากชัน้นอกและชัน้ในจะได้เหน็การ
ตกแต่งพระราชวังที่วิจิตรอลังการอย่างมาก จุดที่น่าสนใจมากคือ 
ท้องพระคลงัที่ใช้เป็นที่เก็บทรพัย์สมบตัิมคี่าทัง้หลาย โดยเฉพาะ กริช
แห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ที่งดงามตัง้แต่ส่วนของปลอกสวมที่
ประดบัด้วยอญัมณี ไข่มุกและทองค า ส่วนบนด้ามกริชนัน้ประดบัด้วย
มรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอญัมณีและเครื่องประดบั

ทัง้หลาย นักท่องเที่ยวจะได้ชมเครื่องโลหะโบราณ เครื่องปั้นดนิเผาและเครื่องกระเบื้องอกีมากมาย น า
ท่านเดนิทางสู่ เมืองอีเซียบทั (Eceabat) โดยรถโค้ช เมอืงเลก็ๆ ตดิทะเล ระหว่างทางชมบรรยากาศ
ชายฝัง่และเทอืกเขาสูงของประเทศตุรกทีี่สวยงามในทุกๆ ฤดูกาล ก่อนจะ น าท่านขึน้เรอืขา้มฝากจาก
ท่าเรือเมืองอเีซียบทัสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลานัง่เรือประมาณ 45 นาที) ซึ่งตัง้อยู่รมิ
ทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน ในอดตีชานคัคาเลเคยเป็นศนูยก์ลางการคา้และการเดนิเรอื เพราะเป็นอกี
จุดทีเ่ชือ่มต่อเอเชยีกบัยุโรปเขา้ดว้ยกนั 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Idakale Hotel หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อซัเคลปิออน – เมืองคซูาดาซึ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



   

 

น าท่านเดนิทางสู่ กรงุทรอย (Troy) เมอืงเก่าแก่ในต านานแห่ง
นี้หลังจากที่กลายเป็นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ได้ถูกค้นพบ 
พ.ศ. 2413 “ไฮน์ริช ชลีมานน์ ” (Heinrich Schliemann) นัก
โบราณคดชีาวเยอรมนัได้เป็นผูบุ้กเบกิขุดพบซากเมอืงโบราณ
ขึน้ซึ่งกค็อืเมอืงทรอยนี่เอง เป็นซากเมอืงโบราณทีม่พีืน้ทีต่ดิกบั
ทะเลอเิจยีนตอนบน และอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรก ี
ใ ก ล้ กัน มีช่ อ ง แคบ  “ด า ร์ ด า แนลล์ ” (Dardanelles) แล ะ 
“คาบสมุทรกลัลโิปล”ี (Gallipoli) จากนัน้ไฮน์รชิกใ็ชเ้วลา 20 ปีถดัมาในการขดุคน้เพิม่เตมิและศกึษาความ
เป็นมาของซากเมอืงแห่งนี้ จนพบว่าทรอยนัน้แบ่งออกเป็น 9 ยุค นับตัง้แต่เมื่อ 3 ,000 ปีก่อนครสิตก์าล 
ไล่มาจนถงึ พ.ศ. 943 และทัง้หมดนี้ไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจใหโ้ฮเมอรส์รา้งสรรคผ์ลงานการเขยีนทีโ่ด่ง
ดงักอ้งโลกอย่างมหากาพยอ์เิลยีดและโอดสิซยี ์ชม ม้าไม้แห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) หนึ่งใน
กลยุทธท์างการทหารทีช่าญฉลาด และเป็นเหตุใหเ้มอืงทรอยพ่ายแพแ้ก่กรกี จงึกลายเป็นเรื่องราวทีโ่จทย์
จนัทแ์ละโด่งดงัไปทัว่โลก และกลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงทรอยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม อซัเคลปิออน (Asklepion) ทีใ่นอดตีนัน้เคยเป็นศนูยก์ลางทางการแพทยท์ีย่ ิง่ใหญ่ ตวัวหิาร
นัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ตัง้แต่เมื่อ 400 ปีก่อนครสิตกาล เพื่อถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการรกัษา เมอืง
นี้ ยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการแพทยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในขณะนัน้ และยงัเป็นโรงเรยีนสอนเกีย่วกบัจติวทิยา
แห่งแรกของโลก ปัจจุบนัเราจะยงัไดเ้หน็ร่องรอยความยิง่ใหญ่ในอดตีได ้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมือง
คูซาดาซึ (Kusadasi) เมอืงท่องเที่ยวสวยๆ บรรยากาศดรีมิทะเลอเีจี้ยน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนทีจ่ะ
กลายเป็นจุดหมายยอดนิยมอย่างมาก จากนัน้น าท่านซื้อของฝากตามอธัยาศยั ร้านขนม Turkish 
Delight ของฝากขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ี

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Royal Palace หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเส้ือหนัง – ปามุคคาเล่  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of the Virgin Mary) ที่นี่ร่มรื่นดว้ยต้นไม้ทีท่ าให้อากาศเยน็สบาย 
และที่ต้องแวะมาที่นี่เพราะชาวคริสต์เชื่อกนัว่า นี่คือสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีประทบัอยู่จนกระทัง่
สิ้นพระชนม์ และสิง่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เหน็จากบ้านพระแม่มารแีห่งนี้กค็อื วหิารอฐิหนาที่ภายในมกีาร
ประดบัดว้ยรูปเคารพของพระแม่มาร ีเล่ากนัวา่ครัง้แรกทีม่กีารคน้พบวหิารซึ่งเชือ่ว่าเป็นบา้นของพระแม่
มารนีี้เกดิขึน้เมื่อ พ.ศ. 2317  โดยแม่ชชีาวเยอรมนันามว่า “แอน แคเทอรนี เอเมอรชิ” (Anne Catherine 
Emmerich) ได้นิมติเหน็ภาพบ้านหลงันี้ จงึได้เขยีนบรรยายลงสมุดบนัทกึไว ้หลงัจากนัน้กม็ผีูใ้ห้ความ
สนใจและพากนัคน้หาบา้นหลงัทีว่า่นี้จนไปพบเมื่อ พ.ศ. 2434 และไดจ้ดัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิส์ าหรบัการ
บูชาสกัการะพระแม่มารแีละพระเยซู ด้านหน้าของวหิารจะมรีางน ้าศกัดิส์ทิธิท์ี่ภายหลงัถูกสร้างเป็นกอ็ก
น ้า 3 ชุดที่สะดวกส าหรบันักท่องเที่ยว เพราะน ้าจาก 3 ก็อกนี้เชื่อกนัว่าจะให้ความศกัดิส์ิทธิใ์นด้าน
สุขภาพ ความรกั และความร ่ารวย นกัท่องเทีย่วจงึมกัมาแตะน ้าจากกอ็กนี้แลว้ประพรมใหต้วัเอง ใกลก้นั
มี ก าแพงอธิษฐาน (Wishing wall) ที่เปิดโอกาสให้เขา้มาอธษิฐานขอพรแล้วเขยีนลงบนผ้าชิน้เลก็ๆ 
แลว้น ามาผกูไวก้บัก าแพงนี้ ถอืเป็นอกีสสีนัและความสนุกของนกัท่องเทีย่วอกีมุมหนึ่งของเมอืง 



   

 

เดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟิซุส (Ephesus) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงโบราณ
และเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัรโรมนั เมอืงเอฟิซุสถอืก าเนิด
ขึ้นตัง้แต่ยุคก่อนคริสต์กาลเสยีอกี และก็ด าเนินมาพร้อมกบัยุครุ่งเรอืง
ของชนชาติกรีก ตรงกบัยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์” 
(Augustus Caesar) เป็นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซียตัง้แต่
หลงัจาก พ.ศ. 900 เป็นต้นมา ปัจจุบนันี้แม้จะผ่านมานานกว่า 2,000 ปี
แล้วแต่ เอฟิซุสก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีการ
บ ารุงรกัษาไดด้ทีีสุ่ดเมอืงหนึ่งของโลก สิง่ทีม่ใีหเ้ราไดช้มกนัจงึเป็นความ
ยิง่ใหญ่ของซากเมอืงโบราณ โรงละครเก่าแก่ที่จุผูช้มได้มากถงึ 25,000 
คน เทยีบไดเ้ป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ แมจ้ะเริม่กร่อนไปบ้าง
แต่เท่าที่เหลอืกย็งัดูแขง็แกร่ง และในโอกาสพเิศษต่างๆ กอ็าจมกีารจดั
แสดงแสงสีเสียงบ้างในโรงละครแห่งนี้  บริเวณอื่นๆ ยังมีโรงอาบน ้ า

โบราณแบบตุรกแีท้ แท่นบูชาเทพเจา้ ม ีห้องสมุดเซลซุส ที่สร้างโดยกงสุล “ทเิบเรยีส จูเลยีส อควลิา” 
(Julius Aquila) เพื่ออุทศิแด่นายกเทศมนตรซีึ่งเป็นพ่อของท่านกงสุล และยงัไดบ้รรจุศพของผูเ้ป็นพ่อไว้
ใต้ห้องสมุดแห่งนี้  แต่มาถูกท าลายทัง้ตัวอาคารและหนังสือจากข้าศึกศัตรู มีการประสบภัยจาก
แผ่นดินไหวบ้าง เสียหายไปมากแต่ก็ยังยืดหยัดเคียงคู่กาลเวลามาได้ไม่ห่างกันนักมี วิหารแห่ง
จกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ทีส่รา้งขึน้เพื่อถวายแด่จกัรพรรดเิฮเดรยีน ซึ่งพระองคค์อือกี
หนึ่งจกัรพรรดผิูย้ ิง่ใหญ่ของโรมนั วหิารแห่งนี้เมื่อเทยีบกบัอายุแลว้ต้องบอกว่ายงัอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์
มาก และยงัถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครนิเธยีนทัง้ 4 ต้นที่อยู่ทางด้านหน้าวหิาร โครง
ประตูหน้ามีจัว่หินโค้งแกะสลักลวดลายสวยงามน่ามอง  น าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนัง
คุณภาพสูง ประเทศตุรกถีอืเป็นประเทศหนึ่งที่ข ึน้ชื่อในด้านเครื่องหนัง และมกีารผลติ ผลติภณัฑ์จาก
หนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างด ีให้ท่านได้อสิระเลอืกซื้อสนิค้นเครื่องหนัง่กนัไดต้ามอธัยาศยั ไม่ว่าจะ
เป็นเสือ้ กระเป๋า เสือ้โคช้ และอกีมากมาย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดตีปามุคคาเล่เคย
เป็นที่ตัง้ของนคร “เฮียราโปลิส” (Hierapolis) และที่ตัง้ของลาน
หินปูนขนาดมหึมา ชม ปราสาทปุยฝ้าย สิ่งมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาต ิเกดิขึน้จากธารน ้าใต้ดนิซึ่งมสี่วนประกอบของแคลซยีม
ออกไซดแ์ละมอีุณภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีสไดไ้หลลงมาจาก
ภูเขา “คาลดาก”ิ แล้วแร่ธาตุเกดิการตกตะกอนท าปฏกิริยิาจบัตวั
กนัเป็นก้อนแขง็ลดหลัน่เป็นชัน้เป็นแอ่งเป็นลานต่างกนัไป แต่กลบักลายเป็นเหมอืนประตมิากรรมจาก
ฝีมอืธรรมชาต ิสวยงามแปลกตาจนในทีสุ่ดปามุคคาเลกไ็ดร้บัการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อในปี พ.ศ. 2531 ค าว่า “ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกนีัน้หมายถงึ 
“ปราสาทปุยฝ้าย”  เพราะบางส่วนบางมุมของก้อนแคลเซียมก็มีรูปร่างคล้ายก้อนเมฆหรือก้อนหิมะ
ตามแต่จะจนิตนาการ ส่วนบางจุดกจ็ะเป็นแอ่งรองรบัน ้าแร่อุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซียสที่ชาว
ตุรกีนิยมน าไปอาบและดื่มกนิ เพราะเชื่อว่าเป็นน ้าแร่ธรรมชาติที่มสีรรพคุณในการรกัษาโรคความดนั
โลหติสูง โรคหวัใจ โรคทางเดนิปัสสาวะ โรคไตและโรคไขขอ้อกัเสบ  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



   

 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Richmond Thermal หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคปัปาโดเกีย – ชมระบ าหน้าท้อง  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เมอืงที่ยิง่ใหญ่ไม่แพ้เมอืงใดเพราะมตี าแหน่งเป็นถงึอดตีเมอืงหลวง

ของอาณาจกัรอนาโตเลียในอดตี เมืองคอนยาเจรญิรุ่งเรืองมากในสมยั “สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท” 
ความรุ่งเรอืงนี้ท าใหเ้กดิการก่อสรา้งอาคารและวหิารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สิง่ก่อสรา้งเหล่านี้กโ็ดด
เด่นด้วยสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามที่ได้รับอิทธิพลเข้ามาในเวลานัน้  ชม 
คาราวานสไลน์ (Caravanserai) ซึ่งเป็นจุดพกัแรมของชาวเตริ์กในสมยัออตโตมนั หรอืเรยีกง่ายๆ ว่า
เป็นโรงแรมขา้งทางของคนเดนิทางในยุคนัน้ หากมองจากมุมสูงจะเหน็เป็นเหมอืนรัว้ก าแพงล้อมเป็น
กรอบสี่เหลี่ยมอยู่กลางทุ่งกวา้ง ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื้นที่โล่งหรอือาจจะมบี่อน ้าธรรมชาต ิและมี
ส่วนที่เป็นหลงัคาสามารถบงัแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดนิทางที่มาพร้อมกองคาราวานม้าและอูฐมกั
แวะพกัแรมในชว่งค ่า จนรุ่งเชา้กจ็ะออกเดนิทางต่อ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธติ กรรมวธิกีาร
ผลติสนิค้าพื้นเมอืงที่มคีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งอสิระให้ท่านเลอืก
ซื้อได้ตามอธัยาศยั เดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) 
เมอืงมรดกโลกจากการการนัตโีดยยูเนสโก และยงัเป็นเมอืงทีอุ่ดม
ไปด้วยความสวยงามของภูมปิระเทศ เพราะตัง้อยู่ระหว่างทะเล
และภูเขา ด้วยรูปลกัษณ์ของคปัปาโดเกยีที่ดูแปลกไม่เหมอืนใคร 
ท าให้มีค าถามเกิดขึ้นเสมอว่า เหตุใดคปัปาโดเกียจึงมีลักษณะ
เชน่นี้ เพราะแมแ้ต่ผูท้ีค่น้พบคบัปาโดเกยีคนแรกอย่าง “ฮาล ีคานา
โซส” กย็งัสงสยัในรูปทรงประหลาดของดนิแดนแห่งนี้ พืน้ทีท่ีเ่ป็นคปัปาโดเกยีอย่างทีเ่หน็ทุกวนันี้เมื่อกวา่ 
3 ล้านปีก่อนหลงัจากเกดิการระเบดิของภูเขาไฟอย่างรุนแรง กไ็ด้ผลกัดนัลาวาออกมาเป็นจ านวนมาก 
และทบัถมทัง้เถ้าถ่านหนาบางคละกนัไปจนเกดิเป็นแผ่นดินใหม่ขึน้ จากนัน้กถ็ูกแดด ฝน ลม หมิะกดั
เซาะทลีะเลก็ละน้อย ระยะเวลา 3 ล้านปีธรรมชาตจิงึสร้างสรรคค์วามแปลกให้แก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คปั
ปาโดเกยีจงึกลายเป็นเหมอืนดนิแดนพศิวงทีเ่ตม็ไปดว้ยแท่งหนิเป็นรูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวยคว ่าบา้ง 
บางชิน้เป็นเหมอืนปล่องหรอืโดมสูงทีค่นสามารถเขา้ไปอยู่ดา้นในได ้และมอียู่มากมายเหมอืนเป็นเมอืงใน
เทพนิยาย จนชาวพืน้เมอืงพากนัเรยีกคปัปาโดเกยีในอกีชือ่หนึ่งวา่ ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ระบ าหน้าท้อง กจิกรรมทีค่วรไดส้มัผสัและอย่าพลาดใหต้วัเองตอ้งเสยีดายในภายหลงั เพราะ

นี่คอืกจิกรรมพเิศษทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์ส าคญัของชาวตุรกมีาตัง้แต่อดตี และนกัท่องเทีย่วกม็กัรอคอย
ที่จะได้ชม โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงกต็้องเป็น “ระบ าหน้าท้อง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจ
และรู้สกึสนุกคกึคกัไปกบัผูแ้สดงด้วย นักแสดงเหล่านี้ถอืว่าเป็นยอดฝีมอื หากโชคดกีว่านัน้คุณจะไม่ได้
เป็นแค่ผูช้มแต่อาจถูกเชญิให้ขึน้บนเวทไีปร่วมสนุกกบันักแสดงเหล่านี้ด้วยกไ็ด้ ฉะนัน้นอกจากจะสนุก
แลว้กย็งัจะไดป้ระสบการณ์ดีๆ  และความประทบัใจกลบับา้นอกีดว้ย 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Mustafa Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็  เมืองคปัปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมคัลึ – พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงาน

เซรามิค – เมืององัคาร่า 



   

 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
ส าหรบัท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณลอ็บบี้ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษทับอลลูนรอรบั
ท่าน เพ่ือน าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด กบัการนัง่บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมือง
คปัปาโดเกียจากด้านบน พร้อมรบัประกาศนียบตัรท่ีมอบให้กบัทุกท่าน 
(ทวัรนั์ง่บอลลูนน้ีเป็นทวัรพิ์เศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 250 ดอล
ล่ารส์หรฐั กรุณาสอบถามหวัหน้าทวัร์) น าท่านเขา้ชม นครใต้ดินไคมคัลี (Underground City of 
Kaymakli) เมืองที่เกิดจากความพยายามในการลี้ภัยของ
ชาวเมอืงโดยการช่วยกนัขุดเจาะโพรงใต้ดนิลกึถงึ หลายเมตร 
แล้วแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ซึ่งกก็วา้งขวางมากจนดูไม่น่าเชือ่
ว่าจะเกดิขึน้ด้วยแรงงานการขุดของมนุษย์ เพราะบางจุดนัน้มี
ความลกึลงไปในชัน้ดนิมากทีสุ่ดถงึ 85 เมตร และกไ็ม่ไดแ้ค่ขดุ
ให้ลกึลงในดนิเพื่อการหลบีภยัข้าศกึเท่านัน้ แต่ยงัได้แบ่งเป็น
หอ้งต่างๆ จนครบทุกความสะดวกสบาย เชน่มหีอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครัวหอ้งอาหาร โบสถ ์แต่
สภาพอากาศดา้นล่างนัน้ยงัเยน็สบายดว้ยอุณหภูมเิฉลีย่ประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส สมกบัทีเ่รยีกกนั
วา่เป็นเมอืงใตด้นิจรงิๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นศนูย์กลาง
ของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั ้นที่นี่ จะมี
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอื่นๆ 
อย่างเช่น “โบสถ์เซนต์บาร์บารา” ที่ถอืได้ว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่
สร้างขึน้ในยุคแรกๆ ที่มภีาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและ
เพดานโบสถ ์แต่เพราะเสลาทีย่าวนานท าใหส้ขีองภาพจดืจางลง
ไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิล” ที่อยู่ใกล้กนั หากอยากเหน็
ภาพเขยีนแนวเฟรสโกโทนทีส่สีนัจดัจา้นมากกวา่ในโบสถเ์ซนตบ์ารบ์าราก็ใหม้าทีน่ี่  ซึ่งส่วนมากเป็นภาพ
ที่แสดงถึงพระประวตัิของพระเยซู และที่ได้ชื่อเรียกว่าโบสถ์แอปเปิลก็เพราะด้านหน้าของโบสถ์มตี้น
แอปเปิลอยู่นัน่เอง รวมทัง้ที ่“โบสถม์งักร” หรอืทีช่าวพืน้เมอืงเรยีกวา่ “Yilani Kilise” กจ็ะมคีวามน่าสนใจ
อยู่ที่ภาพวาดการต่อสู้ของนักรบในยุคนัน้ ชม โรงงานทอพรม ผลติภณัฑ์ขึน้ชื่อของประเทศตุรก ีที่มี
ลวดลายทีส่วยและประณตี ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซื้อสิน้คา้และของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั เดนิทางสู่ เมือง
องัคาร่า (Ankara) เมอืงองัคาร่า เมอืงหลวงของประเทศตุรก ีและเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจาก
อสิตนับูล เป็นศนูยก์ลางของทัง้คมนาคม เศรษฐกจิ และการศกึษาของประเทศอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Royal Carine Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีแปด  เมืององัคาร่า – เมืองอิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

เดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (Istanbul)  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

 

น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัขนาดใหญ่ที่ตัง้เด่น
เป็นสง่าตดิกบัชอ่งแคบบอสฟอรสั และเป็นพระราชวงัชือ่ดงัที่ได้
ชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่อลงัการของตุรกี ซึ่งสร้างขึ้น
ตามด าริของ “พระเจ้าอับดุลเมซิดที่  1 ” (Abdulmecid I) ที่
ต้องการสร้างพระราชวังแห่งใหม่ที่ทันสมัยกว่าพระราชวงั
ทอปกาปึซึ่งเป็นทีป่ระทบัเดมิและใชเ้วลาสร้างนานถงึ 13 ปีโดย
แล้วเสร็จในปี 1856 ที่แ น่ๆ คือกว่าจะสร้างเสร็จก็หมด
งบประมาณไปมากถงึ 1,500 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั พระราชวงัแห่งนี้จงึเป็นหนึ่งในสาเหตุทีท่ าใหก้ารเงนิของ
ประเทศระส ่าระส่ายเขา้ข ัน้วกิฤต แลกมากบัการไดเ้ป็นพระราชวงัทีม่คีวามหรูหราทีสุ่ดดว้ยจ านวนหอ้ง
มากถงึ 285 ห้อง และเพราะได้รบัอทิธพิลในการออกแบบตกแต่งจากทางฝัง่ยุโรป ท าให้พระราชวงัโดล
มาบาเชส่วยงามดว้ยศลิปะผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสกิ แอบ
มีศิลปะแบบออตโตมนัดัง้เดิมแทรกอยู่ทัว่ไป สิ่งที่อยากบอกคือไม่ว่าจะเป็นห้องไหนโซนใดภายใน
พระราชวงัโดลมาบาเช่กล็้วนแต่สวยสะดุดตาและอลงัการเกนิประมาณจากการตกแต่งด้วยหนิอ่อน ไม้
คุณภาพดรีาคาสูงลบิ มคีอลเลกชัน่ภาพเขยีนล ้าค่า ที่ส าคญัคอืพระราชวงัแห่งนี้ใชท้องค าในการตกแต่ง
ผนงัและเพดานน ้าหนกัมากถงึ 14 ตนั  

 เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Ramada Merter หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเก้า  เมืองอิสตนับูล – สไปซม์ารเ์กต็ – สนามบิน – ดไูบ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อสิระชอ้ปป้ิงที่ สไปซ์มารเ์กต็ (Spice Market) ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากตลาด
แกรนดบ์ารซ์าร ์และกก็่อตัง้มานานตัง้แต่ พ.ศ. 2203 สนิคา้ทีม่จี าหน่ายในตลาดแห่งนี้กต็รงตามชือ่นัน่คอื
กลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็นแถวแล้วบรรจุผงเครื่องเทศไว้จนเต็ม 
เครื่องเทศแต่ละชนิดกม็สีสีนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จงึมกัเป็นคนพืน้ที่ทีจ่ะมาซื้อน าไปปรุงอาหาร และ
ยงัมสีนิคา้กลุ่มธญัพชืทัง้หลาย โดยเฉพาะตระกูลถัว่ของตุรกจีะเป็นทีข่ ึน้ชือ่มากในตลาดเครื่องเทศยงัม ี
ผลไม้ทัง้สดและแห้ง น ้าผึ้งแท้ น ้ามนัหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถิ่นชัน้ดี และที่น่าลองชมิส าหรับ
นักท่องเที่ยวกค็อืขนมพื้นเมอืงของตุรกแีท้ๆ ตรงตามต้นต ารบักห็าได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยงัมี
ราคาถูกอกีดว้ย 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK120 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบนิ) 

21.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  
22.30 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสิบ ดไูบ – สวุรรณภมิู  
08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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



   

 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 

7-16 / 10-19 พ.ค. 62 

28 พ.ค. – 6 ม.ิย. 62 

30 พ.ค. – 8 ม.ิย. 62   
30,900 มิถนุายน 13-22 ม.ิย. 62 

กนัยายน 
10-19 / 17-26 / 20-29 ก.ย. 62 

27 ก.ย. – 6 ต.ค. 62 

พฤษภาคม 14-23 / 17-26 / 19-28 พ.ค. 62  

30,900 Songkran Festival 9-18 / 12-21 เม.ย. 62 

ตุลาคม 2-11/ 7-16 /11-20 ต.ค. 62 32,900 
39,900 กนัยายน 15-24 /17-26 / 18-27/ 19-28 /22-31 ต.ค.62 

พฤษภาคม 25 ต.ค.-3 พ.ย. 62 30,900 
32,900 พฤศจิกายน 

6-15/ 15-24/ 19-28 พ.ย. 62 

29 พ.ย.-8 ธ.ค. /30 พ.ค.-9 ธ.ค. 62 

ธนัวาคม 2-11 /4-13 ธ.ค. 62 29,900 
พฤศจิกายน  39,900 
ธนัวาคม  30,900 



   

 

 
 
เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 8,000 บาท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 3 ดอลล่ารส์หรฐั  / คน / วนั 

✗ คนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ดอลล่ารส์หรฐั / คน / วนั 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 
 



   

 

 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีี่ผูเ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภัยธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 


