
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนชมเสน่ห์และควำมงดงำมของดินแดน 2 ทวีป 
เกบ็ภำพควำมสวยงำม “เมืองคัปปำโดเกยี” พร้อมเทีย่วชมนครใต้ดิน สัมผัสควำมงดงำมของ  

“ปำมุคคำเล่” มรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม 
น ำชม “เมืองโบรำณเอเฟซุส” เมืองโบรำณยคุกรีกโรมัน 

ชม “พระรำชวังทอปคำปี” ซ่ึงได้รับกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก้ 
น ำท่ำน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หน่ึงช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดับต้นๆของโลก 

ชมระบ ำหน้ำท้อง พร้อมเคร่ืองด่ืมไม่อั้น เมนูพิเศษ เคบับหม้อดิน ขึน้ช่ือของเมืองคัปปำโดเกยี 
พิเศษ ส ำหรับลูกค้ำคนพิเศษ รับเซตชำแอปเป้ิล และ พวงกญุแจ Evil Eye  



  

 

พักโรงแรม 4 ดำว บินตรงโดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
มถุินำยน 2565 - มนีำคม 2566 

 

 

วันแรกของกำรเดินทำง(1)      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - อสิตันบูล  
20.00 น .   สม าชิ กทุ กท่ านพร้ อมกนั  ณ  ท่ าอากาศ ยาน สุ วรรณ ภู มิ  ผู ้ โด ยส ารข าออกระห ว่ างป ระ เท ศ 

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U  เจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและบตัรโดยสาร 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตนับลู โดยสายการบิน TURKISK AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK 069 

วันที่สองของกำรเดินทำง(2)  อสิตันบล ู- ไคเซอร่ี - คัปปำโดเกยี - พิพธิภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่   
นครใต้ดิน   

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

น าท่ าน เดินทางสู่  “เมืองคัปปาโดเก ีย” (CAPPADOCIA) 
ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา
ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัป
ปาโดเกยี  เป็นช่ือเกา่แกภ่าษาฮิตไทต์  (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ท่ี
อาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พนัธุ์ดีตั้ งอยู่
ทางตอนกลางของตุรกเีป็นพ้ืนท่ีเกดิจากการระเบิดของภูเขา
ไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 
3 ล้านปีท่ีแล้ว เถ้าลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้า
ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับ
ถมเป็ น แผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส 
น ้ า  ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน 
แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี



  

 

จนเกดิเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม 
และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ื นท่ีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า 
ในปีค.ศ. 1985 ยเูนสโกได้ประกาศให้พ้ืนท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
แห่งแรกของตุรก  ีน าท่านชม “พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” (GOREME OPEN AIR MUSEUM) ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถ ้ าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วย
กบัศาสนาคริสต์ จากนั้น น าท่านร้านขายของพ้ืนเมือง (GALERIE IKMAN) ซ่ึงมีสินค้าพ้ืนเมืองให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือมากมาย เช่น พรม เคร่ืองเงิน และของท่ีระลึกต่างๆ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (เมนูพิเศษ!!! เคบับหมอ้ดินเผาอาหารข้ึนช่ือของเมือง
คปัปาโดเกยี มาแลว้ตอ้งลองให้ได)้  

บ่าย น าท่านชม “นครใต้ดิน” (UNDERGROUND CITY) เมืองใต้ดินของตุรกมีีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมี
อุโมงค์เช่ือมต่อถึงกนั เป็นสถานท่ีท่ีผูน้ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายร้างพวก
นบัถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาด
ใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาด
เท่าเรายนืได ้ท าเป็นห้อง ๆ มีทั้งห้องครัว
ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงส าหรับ
ใช้ประชุม มี บ่อน ้ าและระบบระบาย
อากาศท่ี ดี  แ ต่อากาศค่อนข้างบางเบา
เพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้ง
แคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ น าท่านสู่ “อุชิ
ซาร์” (UCHISAR) หน่ึงในความมหัศจรรยข์องคัปปาโดเกยี หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาด
ใหญ่ ใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด  เหมือนรวงผ้ึง อนัเกดิจากฝีมือมนุษย์
ไปเกอืบทั่วทั้ งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั อุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิ
ซาร์ มีไวท้ าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องข้าศึกยามมีภยัอีกด้วย น า
ท่านชมความงดงาม RED VALLEY ผาหินสีขาวอมชมพูอมแดง ทิวทศัน์อนัตระการตา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
หุบเขาคู่กนัไดร้ับการยอมรับว่าเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีงดงามท่ีสุดในคัปปาโดเกยี น าท่านชม “ร้านจิวเวอร์
ร่ี”(JEWELLERY) สินคา้คุณภาพดี และข้ึนช่ือของประเทศตุรก ีให้เวลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยัอิสระ
กบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



  

 

น าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหนา้ท้อง” (BELLY DANCE) อนัเล่ืองช่ือ ณ เมืองคปัปาโดเกยี ระบ า
หน้าท้องเป็นการเต้นร าท่ีเกา่แกอ่ย่างหน่ึง เกดิข้ึนเม่ือประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิ
เตอร์เรเนียนนักประวติัศาสตร์เช่ือกนัว่าชนเผ่ายปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ท้องให้
มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยปิซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็น
ศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกใีนปัจจุบัน (บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดการ
แสดง) 

พักที่ :      CAVE STYLE HOTEL                                                      หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
                                           

วันที่สำมของกำรเดินทำง(3)    คัปปำโดเกยี – คอนย่ำ - ปำมุคคำเล่ - อชิุซำร์ - ระบ ำหน้ำท้อง  
05.00 น. ส าหรับท่านท่ีสนใจ ข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความงามของพระอาทิตยข้ึ์น ท่านสามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL 

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

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านแวะ “ชมโรงงานทอพรม” และ “โรงงานเซรามิค” สินคา้คุณภาพดี และข้ึนช่ือของประเทศตุรก ีให้

เวลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยัอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ และของท่ีระลึก ไดเ้วลาอนั 

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


  

 

 สมควร จากนั้น น าท่านชม “ไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์” ณ เมืองคัปปาโดเกยี ** หมายเหตุ : ไร่องุ่น สามารถ
ชมได้ ระหว่างกลางเดือนกนัยายน 
ถึง ต้นเดือนตุลาคม ** จากนั้น น า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองคอนย่า” 
(KONYA) (ระยะทาง 240 กม./ใช้
ระยะ เวลา เดินท างประมาณ  2 
ชัว่โมง 55 นาที) เป็นเมืองท่ีนิยมใช้
เป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีต
เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
เซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแห่ง
แรกของชาวเติร์กในตุรกหีรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ น าท่านชม “พิพิธภณัฑ์
เมฟลานา” (MEVLANA MUSEUM) อาคารหลังใหญ่ ท่ี มีโดมสีเขียวทรงแปลกตาหลังน้ีแม้จะเป็น
พิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั แต่ในอดีตแลว้ท่ีน่ีคือสถานท่ีส าหรับประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามท่ีสร้าง
โดย “เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี” ( MEVLANA CELALEDDIN RUMI) และบรรดานกับวชในศาสนาจะ
ใช้เป็นท่ีสวดมนต์ท าสมาธิดว้ยวิธีการอดอาหารเพ่ือทรมานตัวเองแลว้ไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพร้อม
กบัการท าจิตให้สงบด้วยการฟังเสียงขลุ่ยเรียกวิธีน้ีว่า “WHIRLING DERVISHES” ด้านหน้าพิพิธภณัฑ์
จะมีสวนสวยริมทางเดินท่ีปูด้วยแผ่นหิน ส่วนพิพิธภณัฑ์ยงัตกแต่งอยา่งสวยงาม แต่กเ็ป็นไปในรูปแบบ
ของมุสลิมด้านหน่ึงของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจะเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาลุดดีน รูมี ผูส้ร้าง ตลอดจนคน
ในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษยผู์ติ้ดตามรับใชใ้กลชิ้ดท่านดว้ย อีกทั้ งในวนัท่ี 17 ธันวาคมของทุกปีจะมีการ
เฉลิมฉลองวนัครบรอบการจากไปของเมฟลานาเม่ือปี  ค.ศ. 1271 ระหว่างทาง แวะเท่ียวชม “คาราวาน
สไลน์” (CAVARANSERAI) ท่ีพักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี  ตั้ งอยู่ท่ีหมู่บ้านสุลต่านฮานี
สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท าด้วยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณตรง
กลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจัดเป็นครัว  โรงอาบน ้ า  และห้องนอน โดยค าว่า “คาราวานสไลน์” 
หมายถึง ท่ีพกัของผูท่ี้ตรากตร ามาจากการเดินทาง โดยคาราวานสไลน์นั้น มกัมีประตูสูงกว่าตัวอาคารมาก
เพ่ือให้นกัเดินทางมองเห็นไดแ้ต่ไกล 

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

ประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)   ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” PAMUK 
หมายถึง ปุยฝ้าย และ KALE หมายถึง ปราสาท เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกดิข้ึนจากธารน ้ าใต้ดินท่ีมี



  

 

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูนผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 
“คาลดาก”ึ ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท า ปฏิกริิยาจบัตวัแข็งเกาะกนั
เป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกดิเป็นประติมากรรมธรรมชาติอนัสวยงามแปลกตา
และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ้
ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปีค.ศ. 1988 ระหว่างทาง น าท่านชม “ทุ่งลาเวนเดอร์” ณ 
เมืองอิสปาร์ตา (ISPARTA) เมืองทางตะวนัตกของตุรกแีละเมืองหลวงของจังหวดัอิสปาร์ตา เป็นท่ีรู้จักใน
นาม “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการปลูกลาเวนเดอร์ อิสระให้ท่านได้เกบ็ภาพ
ความสวยงามตามอธัยาศยั  ** หมายเหตุ : ทุ่งลาเวนเดอร์ สามารถชมได ้ระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม ถึง 
กลางเดือนสิงหาคม ** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักที่ :         LYCUS RIVER HOTEL                                                      หรือที่พักระดับใกล้เคยีง 
      

วันทีส่ี่ของกำรเดินทำง(4)     ปำมุคคำเล่ - นครโบรำณเฮียรำโพลสิ - ปรำสำทปุยฝ้ำย - เซลจุก   
                      เมืองโบรำณเอเฟซุส - อซิเมียร์    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านชม “นครโบราณเฮียราโพลิส” หรือนครศักด์ิสิท ธ์ิ (HIERAPOLIS) สันนิษฐานกนัว่ามีอายุ
ประมาณ 2200 ปี เพราะถูกสร้างข้ึนกอ่นคริสตกาล  ในยุคของกษตัริยย์เูมเนสท่ี 2 แห่งอาณาจกัรเพอร์กา
มอน โดยสร้างให้อยู่ใกลก้บัแอ่งน ้ าแร่ร้อนปามุคคาเล่ แต่หากถอดความค าว่าเฮียราโพลิส หมายถึง เมือง
แห่งความศกัด์ิสิทธ์ เช่นเดียวกบัเมืองทุกเมืองท่ีมียุครุ่งโรจน์และยุคเส่ือมถอยเฮียราโพลิสเองกเ็ป็นแบบ
นั้น หลงัจากเมืองน้ีถูกยกให้พวกโรมนั กเ็กดิแผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงจนเมืองย่อยยบั ประมาณปลาย
ศตวรรษท่ี 2 เฮียราโพลิส ค่อยๆถูกบูรณะฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ จนกา้วสู่ศตวรรษท่ี 3 ดว้ยความรุ่งโรจน์ ท่ีสุดแต่
เวลาเค ล่ือนไปถึงศตวรรษท่ี  7 กถึ็งยุค
เส่ื อม  เ ม่ื อ ถู ก ข้ า ศึ ก ต่ า ง ถ่ิ น รุ ก ร า น 
นอกจากน้ีย ังได้ รับความเสียห ายจาก
แ ผ่ น ดิ น ไห ว   จ า กนั้ น  น า ท่ า น ช ม 
“ปราสาทปุยฝ้าย” (COTTON CASTLE) 
เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้า
ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ า เป็น

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


  

 

รูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหล
ลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ี มีอุณหภูมิ ประมาณ 
33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนั
เช่ือว่าน ้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร เข้าชม “โรงงานเคร่ืองหนัง” ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศตุรก  ีไดเ้วลาอนัสมควร 

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

 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พักที่ :        ADA CLASS HOTEL                                                    หรือที่พักระดับใกล้เคียง      
 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง(5)     คุซำดำสึ - เซลจุก - เมืองโบรำณเอเฟซุส - คำนัคคำเล    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ “เซลจุก” (SELCUK)   เมืองโบราณขนาดเล็กไม่ไกลจากเมืองโบราณในเอเฟซุส  น า
ท่านชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” (EPHESUS) หรือเอเฟส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน เป็นเมืองเกา่ยุค
จักรวรรดิโรมันท่ีถือว่าเจริญรุ่งเรืองด้วย
ศิลปะวิทยาการ มีระบบวางท่อน ้ า หอสมุด 
และอ่ืนๆรวมทั้ งโรงละครใหญ่ทรงโค้ง
แบบพิมพ์นิยมของกรีกโบราณ มีลานกวา้ง
ตรงกลาง แบ่งท่ีนั่งคนดู เป็น 3 ชั้ นตาม
ระดับความส าคัญไล่ไปจนถึงคนธรรมดา
สามัญ ใช้เป็นท่ี เป็นท่ีประชุม จัดแสดง
ละครและการต่อสู้สิงสาราสัตว์ของเหล่า
ทาส  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
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บ่าย น าท่าน ทดลองชิมขนมข้ึนช่ือเตอร์กชิ ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT) ออกเดินทางสู่ “เมืองชานัคคาเล่” 
(CANAKKALE) ซ่ึงมีความส าคัญทางประว ัติศาสตร์  เดิมมีช่ือว่า “โบกาซี” (BOGAZI) หรือ เฮล
เลสปอนต์ (HELLESPONT) ตั้ งอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ใกลก้บัแหลมเกลิโบลูบน
ฝ่ังของทะเลมาร์มาร่าและติดกบัทะเลอีเจียน โดยมีช่ือเสียงในด้านการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีซากโบราณ
สถานท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัโรมนัหลายแห่ง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที่            IRIS HOTEL                                                                      หรือที่พักระดบัใกล้เคียง 
วันทีห่กของกำรเดินทำง(6)     คำนัคคำเล่ - ชมม้ำไม้จ ำลอง - อสิตันบูล  
                                                ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - แกรนด์บำซำร์    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม “เมืองทรอย” (TROY) ปัจจุบันกรุงทรอย ได้ตั้ งอยู่ในเมืองชานัคคาเล่ ซ่ึงได้มีการขุดค้นซาก
กรุงทรอยที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 4,000 ปีซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ
โลก โดยนักโบราณคดีชาวเยอรมนัชื่อ
เฮ น ร ิค  ช ไ ล แ ม น น ์ (HEINRICH 
SCHLIEMANN) ใน ปี  1870 ป ัจ จ ุบ ัน
เหลือเพียงซากที่ทับถมซ้อนกนัถึง  9 ชั้น 
และอนุสรณ์อนัยิ่งใหญ่อย่างมา้ไมเ้มือง
ทรอย น าชม  “มา้ไมจ้ าลองเมืองทรอย” 
ที ่ชื ่อ ว ่า  “ ม า้ ไ ม โ้ ท ร จ ัน ”  ซึ ่ ง
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาด
ด้านกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้กรุงทรอยแตก สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ีส าค ัญ
ต านานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสู้รบกนัเป็นเวลา
สิบปี กองทัพกรีกกไ็ด้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษ์ท่ีเรียกว่ามา้
ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจันแลว้กท็ าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอย
เหมือนเป็นของขวญัและสัญลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย 
ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจันกต่็างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแลว้กท็ าการเข็นมา้โทรจันเข้ามา
ในเมืองแลว้ท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เม่ือชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ก ็



  

 

ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ท าการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแลว้กส็ามารถยึดเมือง
ทรอยได้ กอ่นท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยท้ิง  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านชมความงดงามโดยการให้ท่านชมความงดงามโดยการ “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” 

(BOSPHORUS CRUISE) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเล่ืองช่ืออนัดับต้นๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติท่ี
แบ่งอิสตนับูลออกจากยโุรปและเอเชีย ซ่ึง
เป็นช่องแคบท่ีเช่ือมต่อกบัทะเลด า  (THE 
BLACK SEA) เข้ า ก ับ ท ะ เลม า ร์ ม า ร่ า 
(SEA OF MARMARA) ความยาวทั้ งส้ิน
ประมาณ 32 ก.ม. ความกว ้างตั้ งแต่ 500 
เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีป
ยโุรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนั
ท่ีน่ี น าท่านเกบ็ภาพ “พระราชวงัโดลมา
บาเชห์” (ด้านนอก) (DOLMABABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (ABDUL MECIT) 
ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตัว
อาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้ งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยโุรป  น าท่านสู่ 
“แกรนด์บาซาร์” (GRAND BAZAAR) ตลาดช้อปป้ิงท่ีใหญ่และโด่งดงัท่ีสุดในตุรกเีป็นตลาดสไตลเ์ตอร์
กชิแท ้ๆ ภายในตลาดตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามและเป็นตลาดเกา่แกเ่ปิดมานานกว่า  1,500 ปี ซ่ึงสร้างตั้ งแต่
ปี ค.ศ. 1453 มีเน้ือท่ีทั้งหมดเกอืบ ๆ 200 ไร่ มีร้านค้าขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 ร้านคา้ ท่ีตลาดแกรนด์
บาซ่าร์มีสินคา้ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นของกนิเล่นขนมของตุรกท่ีีหาซ้ือจากท่ีไหนไม่ได ้ของท่ีระลึก
ท่ีแนะน ากจ็ะเป็น ลูกปัดตาปีศาจ เคร่ืองราง  ชา ผลไมอ้บแห้ง  ถัว่หลากชนิด เช่น ถัว่แมคคาดาเมีย พิตาชิ
โอ หรือจะเป็นขนมหวาน เตอร์กสิดีไลต์  เคร่ืองเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกนั เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง โคม
ไฟ พวงกุญแจหรือกระเบ้ืองเพนท์ติดผนงั และของท่ีระลึกอ่ืนอีกมากมาย   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่  GOLDENWAY HOTEL                                                    หรือทีพ่ักระดบัใกล้เคยีง 
 

 

 

 

 



  

 

  วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง(7)    อสิตันบูล - สุเหร่ำสีน ้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่ำโซเฟีย 
                                                 พระรำชวังทอปคำปึ - ตลำดสไปซ์ - PIERRE LOTI HILL  
                                                 จัตุรัสทักซิม - สนำมบิน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านชม “สุเหร่าสีน ้ าเงิน” (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิม คือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหมด็ท่ี 1 (SULTAN 

AHMED MOSQUE) **การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเทา้  ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการ
เคารพสถานท่ี ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาท ากริิยาให้ส ารวม**  สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 และ
เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสุลต่านอาห์เหม็ดส้ินพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ 
เป็นหอคอยสูงให้ผูน้ าศาสนาข้ึนไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพ่ือให้ผูค้นเข้ามาสวดมนต์ตามเวลาใน
สุเหร่า  ช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินภายในประดับด้วยกระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น 
กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท า
ละหมาดและสวดมนต์ โดยเฉพาะ  มี
หน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและ
ด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริยแ์ละ
พระราชวงศ์และจะมีส่ิงกอ่สร้างท่ีอ านวย
ความสะดวกให้กบัประชาชนทั่วไป เช่น 
ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ท่ีพัก
กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 
(KULLIYE)  น าท่านชม “ฮิปโปโดรม” 
(HIPPODROME) หรือสนามแข่งมา้โบราณ ซ่ึงมีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วนปลายท่ียาว 20 เมตร มีงาน
แกะสลกัอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง น าท่านเกบ็ภาพ “สุเหร่าเซนต์โซเฟีย” (SAINT SOPHIA) หรือ 
โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง กอ่นจะได้รับคดัเลือกเขา้รอบสุดท้ายให้เป็น 1 
ใน 21 ส่ิงมหัศจรรยย์ุคใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมโบสถข์องคริสต์ศาสนิกชน
ตะวนัตกยคุไบเซนไทน์ (BYZANTINE) ทั้ งนิกายออร์โธดอกซ์ และคาทอลิกกรีก ในอดีตเป็นโบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต์ ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 



  

 

บ่าย น าท่านเข้าชม “พระราชว ังทอปคาปึ ” (TOPKAPI PALACE) ตั้ งอยู่ใน เขตเมืองเก ่า ซ่ึงถือเป็น เขต
ประวัติศาสตร์ท่ีได้รับ การข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้ งแต่ปี ค.ศ. 
1985 พระราชวงั Topkapi สร้างข้ึนโดย
สุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บน
พ้ืนท่ีกว ้างใหญ่ ถึง 4 ลานกว้าง และมี
อาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดท่ี
สร้างพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็น
ช่องแคบบอสฟอรัส โกลเดนฮอร์นและ
ทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์
และข้าราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนัมากถึงส่ีพนักว่าคน น าท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงท่ีเป็นท่ีจัด
แสดงทรัพยส์มบัติ ข้าวของเคร่ืองใช้ส่วนพระองค์เคร่ืองเงินต่างๆ  มากมาย  น าท่านเดินทางสู่ ตลาด
เค ร่ืองเทศ หรือ สไปช์มาร์เกต็  (SPICE 
MARKET) ตั้ งอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา 
ตลาดตั้ งอยู่ในร่มและเป็นตลาดใหญ่
อนัดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนด์
บาร์ซาร์  ตลาดเค ร่ืองเทศแห่งกรุงอิส
ตนับูลน้ีสร้างตั้ งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดย
เป็นส่วนหน่ึงของศูนย์การค้า เยนี คามี 
รายได้จากค่าเช่าร้านส่วนหน่ึงจะน ามา
บ ารุงมสัยดิและกจิกรรมการกุศลอ่ืนๆ มกัเรียกขานกนัจนติดปากว่าตลาดอียิปต์ เพราะท่ีน่ีมีช่ือเสียงใน
เร่ืองสินคา้ท่ีน าเข้าจากกรุงไคโร โดยสินค้าจะมีเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากเคร่ืองเทศ ถัว่ชนิดต่างๆ รัง
ผ้ึง และน ้ ามนัมะกอก ยงัหาซ้ือลูกฟิก ขนมเตอร์กชิดีไลท์ (LOKUM) ผลไมท้ั้ งสดและแห้ง ของท่ีระลึก 
เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกาย ชาชนิดต่างๆ  จากนั้ น น าท่านข้ึนชมจุดชมวิว PIERRE LOTI HILL เป็น
เนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองอิสตันบูลจากมุมสูง จากนั้ น น าท่านเข้า สู่ “จัตุรัสทักซิม”(TAKSIM 
SQUARE) ตั้ งอยู่ท่ีย่านเบโยกลู ในเขตยุโรป นครอิสตันบูล เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญและเป็นถนนคน
เดินแห่งการชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงและเกา่แกร่วบรวมแบรนด์ดงัจากทุกมุมโลก มีความยาวกว่า 1.4 กโิลเมตร 
เป็นหัวใจส าคญัของนครอิสตนับูลในปัจจุบนั  

**** อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย **** 



  

 

 สมควรแกเ่วลา น าคณะท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตนับูล อาตาตูร์ก 

วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง(8)     อสิตันบูล - 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 เพ่ือควำมปลอดภยัในกำร
เดนิทำง โดยบริษัทฯ  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มอี ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

อัตรำค่ำบริกำร  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ ่
พกัห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

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

22-29 ม.ิ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 

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 



  

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ - อิสตนับูล - กรุงเทพฯ) 
 บินภายใน 1 เท่ียว (อิสตนับูล-ไคเซอร่ี) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ

ต  ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค  านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์/หากผูเ้ดินทางอายเุกนิ 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและ

กลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  
 น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 

  
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจดัส่งคืน และอาจเกดิความล่าช้าหรือสูญหายได้ 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่กั (ทำงบริษทัฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมจิฉำชีพทีแ่ฝง
ตวัเข้ำมำในโรงแรมทีพ่กั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน วันละ 5 USD / ท่ำน / วัน  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลกท่ำนละ 100 บำทต่อวัน  

 
 

 

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

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

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

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



  

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  

 กรุณาจองพร้อมช าระมดัจ  า 30,000 บาท กอ่นการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกดิขึ้นได้กต็่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 20 ท่าน  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกดิเหตุจ  าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ  าหรือทั้ งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีได้ระบุไวโ้ดยทั้ งหมด 

 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูม ิกรณท่ีำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจังหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบนิ หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบนิ ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้  เพรำะเป็น

ค่ำใช้จ่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรองยำนพำหนะ 

 
เง่ือนไขกำรยกเลิก   

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตค่ีามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป -  เกบ็ค่าใช้จ่าย ของมดัจ  าทั้ งหมด    
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  35 วนัขึ้นไป  -  เกบ็ค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้ งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


