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  ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

  * ขึน้บอลลูน* ชมพระอาทติย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกยี 

  ชมความงามของปราสาทปยุฝ้าย น า้ตกหินปูนสีขาวทีเ่กดิขึน้จากธารน า้ใต้ดนิ 
  *ชมระบ ำหน้ำท้อง* การแสดงพืน้เมือง ทีส่วยงาม ศิลปะทีโ่ดดเด่นของชาวตุรเคยี   

  แวะถ่ายรูปกบัม้าไม้ริมทะเลอกีหน่ึงสัญลกัษณ์ของตุรเคยี 

  น่ังกระเช้าขึน้เขาเออร์ซีเยส ชมววิบนยอดเขา 

 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                        (-/-/-) 
18.30 น. นักมอ้รพะณค ั สนามบินสุวรรณภูม ิรานาอผูโ้ดยสาอขารระอกหว่างปอกเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S  สายการ

บินมาฮานแอร์ (W5) พีเจา้หคา้ท่ีบอิษณทฯนรยตร้คอณบแลกร าควยนวาพสกดวะดา้คเระสาอะาอเดิคทาง. 
22.00 น. รระเดิคทางสู่ กรุงเตหะราน ปอกเทศริหอ่าค โดยสายะาอบิคมาฮานแอร์  เที่ยวบินที่ W5 050  

เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการเปลีย่นแปลง ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 

วนัที่สอง สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคยี)  - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน ้าเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวัง
ทอปกาปี – หอคอยกาลาตา - จตุัรัสทักซิม – เมืองโบลู                                                                   (-/-/D) 

02.15 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อหิร่าน)  จาะคณ้คอรต่รเนอ่ืรงเม่ืรเดิคทางสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรเคยี 
06.50 น. รระเดิคทางสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรเคยี โดยสายะาอบิคมาฮานแอร์  เที่ยวบินที่ W5 112 
09.35 น. เดิคทางถึง สนามบินอสิตนับูล (Istanbul Airport) สคาพบิคใหพ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดขรงปอกเทศตุอเนีย  ค าท่าคผา่คมิธีะาอ

ตอวจนคเขา้เพืรง,ศุละาะอแลกอณบสณพภาอกเอียบอ้รย (เวลาประเทศตุรเคยีช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง) ะอุัาปอณบ
คาฬิะาใหต้องตาพเวลาทร้งถ่ิค เมื่รสกดวะใคะาอคณดหพาย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว สมควร
แก่เวลาน าท่านเดนิทาง 
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 **ข้อก าหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ส าหรับการเข้าชมสุเหร่าและจ าเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม  ** 
สุภาพสตรี  :ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เส้ือแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้าส าหรับคลุมศีรษะ   

👳 สุภาพบุรุษ   :ควรสวมกางเกงขายาวและเส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป  🧕 
  

    
 ☞  ค าท่าคชพ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หอืรวิหาอเซคต์โซเฟีย หอืร HAGHIA 

SOFIA (ฮายาโซฟีราบางนคราจรระเสียงฮาเะีย )
โซเฟีย หอืรใคภาษาตุอเนียเอียะ AYASOFYA เซคต์
โซเฟีย แปลว่า โบสถแ์ห่งปณญญารณคศณะด์ิสิทธ์ิ น  าว่า 
"SOFIA" พาจาะน าใคภาษาะอีะท่ีแปลว่า "ปณญญา" 
จึงไพ่พีนวาพเะ่ียวข้รงะณบคณะบุญท่ีช่ืร SOFIA แต่
รย่างใด เซคต์โซเฟียคณบเป็คส่ิงะ่รสอ้างจาะฝีพืร
พคุษยท่ี์พีนวาพสวยงาพรลณงะาอ ตณ้งรยูใ่คะอุงนรคส
แตคติโคเปิล )CONSTANTINOPLE) หอืรปณจจุบณค
นืระอุงริสตณคบูล ปอกเทศตุอเนีย สุเหอ่าแห่งค้ีเป็ค 1 ใค 7 ส่ิงพหณศจออยข์รงโละล าดณบท่ี 8 ใคยุนะลาง สอ้างใคสพณย
ขรงจณะอมออดิจณสติเคียค แห่งจณะอวออดิไบแซคไทค์ 

☞ ชพ  สุเหร่าสีน า้เงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถืรเป็คสุเหอ่าท่ีพีสถาปณตยะออพ
เป็คสุดยรดขรง 2 จณะอวออดิ นืร รรตโตพณคแลกไบเซคไทค์ เมอากไดอ้วบอวพเรารงนป์อกะรบจาะวิหาอเซคตโ์ซเฟีย
ผควะะณบสถาปณตยะออพแบบริสลาพดณ้งเดิพ ถืรว่าเป็คพณสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดใคตุอเนีย สาพาอถจุนคไดเ้อืรคแสค ใชเ้วลา
ใคะาอะ่รสอ้างคาคถึง 7 ปี อกหว่าง น.ศ.9061-9090 โดยตณ้งช่ืรตาพสุลต่าคผูส้อ้างซ่ึงะ็นืร SULTAN AHMED คณ้คเรง 
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 ☞ ชพ   จตุัรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สคาพแข่งพา้ขรงชาวโอพณค จุดศูคยะ์ลางแห่ง
ะาอท่รงเท่ียวเพืรงเะ่า สอ้างข้ึคใคสพณยจณะอมออดิเซปติพิรุสเซเวอุสเม่ืรใชเ้ป็คท่ีแสดงะิจะออพต่างๆขรงชาวเพืรง 
ต่รพาใคสพณยขรงจณะอมออดินรคสแตคติค ฮิปโปโดอพ
ได้อณบะาอขยายให้ะวา้งข้ึคตองะลางเป็คท่ีตณ้ งแสดง
ปอกติพาะออพต่าง ๆซ่ึงส่วคใหญ่เป็คศิลปกใคยนุะอีะ
โบอาัใคสพณยรรตโตพณคสถาคท่ีแห่งค้ีใช้เป็คท่ีจณด
งาคมิธีแต่ใคปณจจุบณคเหลืรเมียงม้ืคท่ีลาคด้าคหค้า
พณสยิดสุลต่าครกห์เพตซ่ึงเป็คท่ีตณ้งขรงเสาโรเบลิะส์ 3 
ตค้ นืรเสาท่ีสอ้างใครียิปต์เมื่รถวายแะ่ฟาโอห์ทุตโพ
ซิสท่ี 3 ถูะค าะลณบพาไวท่ี้ริสตณคบูลเสาต้คท่ีสรง นืร 
เสางู แลกเสาตค้ท่ีสาพ นืรเสานรคสแตคติคท่ี 7  

 

อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

☞ ชพ  พระราชวงัทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) ปณจจุบณคนืรมิมิธภณั ฑข์คาดใหญ่ใคคนอรีสตณคบูล เป็คสถาคท่ี
ดึงดูดคณะท่รงเท่ียว โดยสุลต่าคเพห์เหพด็ท่ี 2 แห่งจณะอวออดิรรตโตพณค สาพาอถมิชิตะอุงนรคสแตคติโคเปิลไวไ้ด ้จึง
พีน  าสณ่งให้สอ้างมอกอาชวณงข้ึคพาใหพ่แลกให้ช่ืรมอกอาชวณงแห่งใหพ่ค้ีว่า มอกอาชวณงว ณงคิวริพมีเอียล เวลาผ่าคไปดว้ย
ะาอบูอักซ่รพแซพหลายนอณ้ ง โดยมอกอาชวณงว ณงคิวริพมีเอียล (IMPERIAL NEW PALACE) ย ณงนงถูะใชเ้ป็คนลณงขรง
จณะอวออดิ, หร้งสพุด แลกโองเหอียญะษาปั์ แลกถูะตณ้งช่ืรใหพ่ว่าทรปะาปี (TOPKAPI) ซ่ึงพีนวาพหพายว่า ปอกตูปืค
ใหญ่ แลกต่รพาถูะเปล่ียคเป็คมิมิธภณั ฑ ์ปณจจุบณคย ณง
เป็คส่วคหค่ึงขรงปอกวณติศาสตอ์ริสตณคบูล ท่ีไดอ้ณบ
ะาอข้ึคทกเบียคเป็คพอดะโละ ขรงรงน์ะาอยูเคสโะ 
มอกอาชวณงแห่งค้ีสาพาอถพรงเห็คช่รงแนบบรส
ฟรอณสโะลเดคฮรอ์คแลกทกเลพาอ์พาอ่าได้รย่าง
ชณดเจค แ ลกใคช่วงท่ีเจอิญสูงสุดขรงราัาจณะอรรต

โตพณค มอกอาชวณงแห่งค้ีพีอาชวงศแ์ลกขา้อาชบอิมาอ
ราศณยรยู่อวพะณคพาะถึงส่ีมณคะว่านค (ราคาทัวร์ไม่
รวมค่าเข้าชมภายในพระราชวัง)  
 

☞ เดิคทางสู่ หอคอยกาลาตา GALATA TOWER (GALATA KULESI) หอืรบางทีเอียะว่า CHRISTEA TURRIS 
ซ่ึงแปลว่า หรนรยแห่งมอกนอิสต์ ใคภาษาลกติค เป็คหรนรยหิคยุนะลางใคเขตะาลาตา( นาอาน็รย-GALATA – 
KARAKÖY) ขรงคนอรีสตณคบูล, ปอกเทศตุอเนีย เป็ครีะหค่ึงใคสถาคท่ีส านณญท่ีโดดเด่คท่ีสุดขรงเพืรง  ดว้ยลณะษัก
ทองะอกบระสูง ขรงหรนรยท่ีโดดเด่คเหคืรเส้คขรบฟ้า ท าให้เะิดทณศคียภามรณคงดงาพ ขรงนาบสพุทอ แลกบอิเวั
โดยอรบขรงเพืรงริสตณคบูล คระจาะค้ีตลรดแควถคค ย ณงเต็พไปดว้ยรานาอ แลกอ้าคน้า ท่ีพีสถาปณตยะออพสไตล์
ยโุอป ท่ีสวยงาพแลกแปละตารีะดว้ย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในหอคอย) 
 

☞ ค าท่าคเดิคทางสู่ จตุรัสทักซิม )TAKSIM SQUARE) ใคปณจจุบณค TAKSIM SQUARE เป็คสถาคท่ีใคะาอจณด
ะิจะออพสาธาอัก เช่ค ขบวคมาเหอดใคะาอเฉลิพฉลรงปีใหพ่ หอืระาอมบปกทางสณงนพร่ืคๆ แลกเป็คจุดหพาย
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ปลายทางยรดคิยพส าหอณบคณะท่รงเท่ียวทณ้งใคแลกต่างปอกเทศ ด้วยเป็คท่ีตณ้ งขรงสถาคท่ีค่าสคใจหลายแห่ง 
คระจาะค้ี TAKSIM SQUARE ย ณงอายลร้พไปดว้ยอ้าคราหาอตุอะี, อ้าคนา้, โองแอพ, ผณบ, นาเฟ่ แลกอ้าคราหาอจาค
ด่วคคาคาชาติพาะพาย ไดแ้ะ่ PIZZA HUT, MCDONALD’S, SUBWAY แลก BURGER KING แลกร่ืคๆ 
 

 ☞ จาะคณ้คเดิคทางสู่  เมืองโบลู (BOLU) เป็คจณงหวณดทางตกวณคตะเฉียงเหคืรขรงตุอะี พณคเป็คจุดะ่ึงะลางท่ีส านณญ
อกหว่างเพืรงหลวงรณงะาอาแลกเพืรงท่ีใหญ่ท่ีสุดใคปอกเทศ, ริสตณคบูล นอรบนลุพม้ืคท่ี 7,410 ะพ. ให้ท่าคริสอก
มณะผร่คบคอถชพวิวเพืรง )ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 2.30 ชพ.( 

 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  
 ที่พกั  KARPALAS CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองไกเซรี(KAYSERI) – ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES) - เมืองคัป
ปาโดเกีย (CAPPADOCIA)  - *OPTION TOUR ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE)*  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ เดิคทางสู่  เมืองไกเซรี (KAYSERI) สพณยโบอาัใชเ้ป็คท่ีม  าคณะขรงะษณตอิยน์ณปปาโดเะียคแลกเป็คศูคยะ์ลางขรง
ะาอเผยแมอ่ศาสคานอิสต ์พีปอกวณติศาสตอ์รณคยาวคาค  เพืรงเะ่าสอ้างดว้ยหิคภูเขาไฟสีด าแลกย ณงพีสถาคท่ีปอณะหณะมณง
โบอาัจ าควคพาะ )ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 4 ชพ.( 

ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ)  ทกเลสาบท่ีใหญ่เป็ครณคดณบสรงใคตุอเนียแลกเป็คอกหว่างทาง แวกถ่ายอูป  
หค่ึงใคทกเลสาบค ้ าเน็พท่ีใหญ่ท่ีสุดใคโละ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  

☞ ค าท่าคเดิคทางสู่  ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES)  ตณ้งรยูท่่าพะลางหุบเขาลูะเล็ะใหญ่ท่ีเอียงอายสลณบซณบซร้ค
ะณคไปพา อกดณบนวาพสูงจาะค ้ าทกเล 3,917 เพตอ เป็คท่ีคิยพส าหอณบคณะปีคเขารีะหค่ึงแห่ง ชพวิวท่ีสวยงาพตาพ
รณธยาศณย จคถึงเวลาคณดหพาย ค าท่าคลงจาะยรดเขา  (หมายเหตุ เปิดให้เดินทางช่วงฤดูหนาวถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
เท่าน้ัน) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึน้กระเช้า และกิจกรรมต่างๆ) 
 

 
 

☞ เดิคทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)  พาจาะภาษาเปรอ์เชีย นณตปาตุะา )KATPATUKA) เพืรง
พหณศจออยท่ี์ไดอ้ณบะาอปอกะาศจาะรงน์ะาอยเูคสโะให้เป็คเพืรงพอดะโละ เพื่รปี น .ศ. 1985 เพืรงค้ีเะิดจาะะาออกเบิด
ขรงภูเขาไฟแลกถูะลาวาปะนลุพหลายม้ืคท่ีทณบถพะณคเป็คอกยกเวลายาวคาคจคะลายเป็คหิค ผ่าคลพ,ฝค,มายุ 
ปณจจุบณคเะิดเป็คภูพิปอกเทศท่ีพีนวาพสวยงาพแปละตาจคะลายเป็คแหล่งท่รงเท่ียวท่ีคิยพส าหอณบคณะท่รงเท่ียวแลกรีะ
ไฮไลทข์รงเพืรงค้ีนืรเป็คจุดข้ึคบรลลูคท่ีพีวิวสวยงาพท่ีสุด   
 

https://hmong.in.th/wiki/Provinces_of_Turkey
https://hmong.in.th/wiki/Turkey
https://hmong.in.th/wiki/Ankara
https://hmong.in.th/wiki/Istanbul
https://aquamarine-moscow.ru/th/thailand/naselenie-stambula-turciya-obshchee-opisanie-goroda-staryi-gorod-stambula-emin-nyu.html
https://hmong.in.th/wiki/Lake
https://hmong.in.th/wiki/Turkey
https://hmong.in.th/wiki/Hypersaline_lake
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ค า่  รับประทานอาหารค า่  
 ที่พกั  DEDELI KONAK HOTEL (โรงแรมถ า้) หรือเทียบเท่า 
 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ การแสดงพ้ืนเมือง+เคร่ืองด่ืมท้องถิ่น  ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) โชวท์ร้งถ่ิคท่ีสวยงาพ 
ศิลปกท่ีโดดเด่คขรงชาวตุอะี  (หมายเหตุ การแสดงโชว์พ้ืนเมืองขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน หากมีการยกเลิก
การแสดงทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลกิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  (รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำเข้ำชมและ
เคร่ืองดื่มทุกชนิด) (หำกลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์ที่จะซ้ือต๋ัวเข้ำชมกำรแสดง รำคำต๋ัวเข้ำชมกำรแสดงท่ำนละ
ประมำณ 30 USD/ท่ำน *รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้* สำมำรถแจ้งและช ำระเงินได้ที่หัวหน้ำทัวร์ค่ะ) 

   

วนัที่ส่ี เมืองคปัปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึน้บอลลูนชมเมืองคปัปาโดเกีย* - พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - 
หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขานกพริาบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย 
- เมืองปามุคคาเล่                                                                                                                         (B/L/D) 

เช้ามืด คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕  ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)  ☂  ขึ้นบอลลูน 

สัญลักษณ์ของตุรเคีย ชพมอกราทิตยย์าพเชา้ ชพนวาพงาพขรงเพืรงนณปปาโดเะีย มาโคอาพ่าวิว ชพเพืรงราอยธออพ
โบอาั เพืรงแห่งพคตเ์สค่ห์ สณพผ ณสบออยาะาศพุพสูง เะ็บภามท่ีสวยงาพอรบตณว ☂ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรขึ้นบอลลูน รำคำ
ท่ำนละประมำณ 280 USD/ท่ำน *รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้* สำมำรถสอบถำมและช ำระเงินได้ที่หัวหน้ำทัวร์ 
ทั้งนี้ กำรขึ้นบอลลูนนั้นขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศที่เหมำะสม* โดยจะค ำนึงถงึควำมปลอดภัยของผู้ เดินทำงเป็นส ำคญั) 
☂ 
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B A L L O O N 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ ค าท่าคชพ พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถาคท่ีแห่งค้ีเะิดข้ึคจาะะาอขุด
เจากถ ้าหิคหลายลูะเม่ืรท าเป็คโบสถส์ าหอณบเป็คศูคยอ์วพขรงผูท่ี้คณบ
ถืรศาสคานอิสต์ เป็คถ่ิคฐาคท่ีตณ้งขรงผูน้คตณ้งแต่ะ่รคนอิสตะาลแลก
ย ณงเป็คสถาคท่ีซ่ึงชาวนอิสเตียคยุนแอะใชห้ลบหคีภณยะาอล่าสณงหาอ
จาะจณะวออดิโอพณค ไดอ้ณบะาอข้ึคทกเบียคเป็คพอดะโละโดยรงน์ะาอ
ยูเคสโะใคปี น .ศ . 1985 ปณจจุบณคเป็คมิมิธภณัฑ์แบบเปิดท่ีแสดง
เอ่ืรงอาวชีวิตนวาพเป็ครยูข่รงชาวนณปปาโดเชียค (CAPPADOCIAN)  

 

แวกถ่ายอูป  หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบ
เขานลา้ยจรพปลวะขคาดใหญ่ ใชเ้ป็คท่ีรยู่ราศณย ซ่ึงหุบ
เขาดณงะล่าวพีอูมอุค พีอรยเจาก อรยขุด รณคเะิดจาะฝีพืร
พคุษยไ์ปเะืรบทณว่ทณ้งภูเขา เม่ืรเราไวเ้ป็คท่ีรยูร่าศณย. 

 

☞  แวกถ่ายอูป  หมู่บ้านอวานอส (AVANOS) หพู่บา้ค
ท่ีพีช่ืรเสียงเะ่ียวะณบเนอ่ืรงปณ้ คดิคเผา รุปะอั์ท่ีใชภ้ายใค
บา้ค ถว้ย,ชาพ,ไห,โร่ง,แจะณคแลกเนอ่ืรงปอกดณบบา้ค.   
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 ☞ แวกถ่ายอูป หุบเขานกพริาบ (PIGEON VALLEY)  จุดชพวิวรยู่ตองบอิเวัหคา้ผาท่ีชาวเพืรงโบอาัไดขุ้ดเจาก
เป็คอู เมื่รใหค้ะมิอาบเขา้ไปท าอณงราศณยรยู ่ ชาวบา้คเล้ียงคะมิอาบไวเ้ม่ืรค าพูลพาท าเป็คปุ๋ยบ าอุงตค้ไพ ้จาะจุดชพวิว
สาพาอถพรงเห็คปอาสาทรุชิซาอ์ (UCHISAR CASTLE) แลกย ณงพีตค้ไพจ้  าลรงท่ีเต็พไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวครยูโ่ดด
เด่ค ริสอกถ่ายภามตาพรณธยาศณย. 

☞ แวกถ่ายอูป หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) ะลุ่พภูเขาหิคแปละตาอูปะอวยนลา้ยพีหพวะวางรยูบ่คสุด 
รดีตเพ่ืร 1,500 ปีท่ีแลว้สถาคท่ีแห่งค้ีเนยเป็คท่ีม  าคณะขรงบาทหลวงไซพรคท่ีเดิคทางพาเม่ืรปลีะวิเวะ แสวงหาท่ี
ปฏิบณติธออพแลกไดพ้าเจรสถาคท่ีแห่งค้ี (HERMITAGE OF ST.SIMON) แลกเป็คท่ีคิยพส าหอณบมอกรีะหลายรงนใ์ค
เวลาต่รพา จคไดอ้ณบรีะสพญาว่า THE VALLEY OF THE MONKS. 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  
 

☞ เดิคทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA) ใครดีตเนยเป็คเพืรงหลวงขรงราัาจณะอเซลจุะเติอ์ะ  .ศ.น(1077-1118) 
ราัาจณะอแห่งแอะขรงชาวเติอ์ะใคตุอเนีย หอืรท่ียุนคณ้คเอียะรคาโตเลีย เป็ครู่ขา้วรู่ค ้ าขรงปอกเทศ นคส่วคใหญ่พี
ราชีมท าคา พีะาอปลูะฝ่ิคแลกผลไพร้อ่รย เพืรงค้ีพีปอกวณติท่ีเะ่าแะ่พาะ เป็คท่ีตณ้งขรงสุสาคเพฟลาคา ผูอิ้เอ่ิพะาอท า
สพาธิแบบเป็ควงะลพ ใคแต่ลกปีจึงพีผูแ้สวงบุญพาเยืรคท่ีค่ีะณคเป็คจ าควคพาะ )ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 3 
ชพ.(  อกหว่างทาง   แวกถ่ายอูป คาราวานซาราย (CARAVANSARAI) ท่ีมณะขรงะรงนาอาวาคใคสพณย
โบอาั เป็คสถาคท่ีมณะแอพขรงะรงนาอาวาคตาเสค้ทางสายไหพแลกชาวเติอ์ะสพณยรรตโตพณค 
 

 
 

 ☞ เดิคทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) รยู่ใคเพืรงช่ืร
เดียวะณค จณงหวณดเดคิซลี ปอกเทศตุอเนีย เป็คเคิคเขาหิคปูคสีขาว พีนวาพยาวปอกพาั 2.7 ะิโลเพตอ สูง 160 เพตอ เะิด
จาะค ้ ามุอ้รคท่ีค าแนลเซียพนาอ์บรเคตพาตะตกะรค ปาพุนนาเล่ ไดอ้ณบะาอข้ึคทกเบียคเป็คแหล่งพอดะโละอ่วพะณบฮี
เรอาโปลิสซ่ึงเป็คเพืรงโบอาัท่ีตณ้งรยูบ่คปาพุนนาเล่ ใค ม .ศ.2531 )ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 5 ชพ.( 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  
 ที่พกั  TRIPOLIS  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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วนัที่ห้า เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส    (B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

☞ ชพ  เมืองเฮียราโพลสิ (HIERAPOLIS) เพืรงโอพณคโบอาัท่ีสอ้างลร้พอรบบอิเวัท่ีเป็คค ้ ามุเะลืรแอ่อ้รคซ่ึงเช่ืร
ะณคว่าพีสออมนุัใคะาออณะษาโอนเพ่ืรเวลาผ่าคไปภณยธออพชาติได้ท าให้เพืรงค้ีเะิดะาอมณงทลายลงเหลืรเมียงซาะ
ปอณะหณะมณงะอกจายรยูท่ณว่ไป เช่คโองลกนอแรพฟิเธียอ์เตรอ์ขคาดใหญ่ วิหาอรมรลโล สุสาคโอพณคโบอาั. 
 

 
 

☞ ชพ ห้องอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ีย ณงนงเหลืรอ่รงอรยขรงหร้งรบไรค ้ า ใหเ้ห็ครยูจ่คถึงทุะ
วณคค้ี  ,หร้งสพุดโบอาั ท่ีพีวิธีะาอเะ็บอณะษาหคณงสืรไวไ้ดเ้ป็ครยา่งดีทุะส่ิงทุะรย่างลว้คเป็คศิลปกแบบเฮเลคคิสตินท่ี
พีนวาพร่รคหวาคแลกฝีพืรปอกัีต. 

☞ ชพ  ปราสาทปุยฝ้าย (PAMUKKALE)  ค ้ าตะหิคปูคสีขาวท่ีเะิดข้ึคจาะธาอค ้ าใตดิ้คท่ีพีรุัหภูพิปอกพาั 35 
รงศาเซลเซียส ซ่ึงเป็คแอ่หิคปูคผสพรยูใ่คปอิพาัท่ีสูงพาะไหลลงพาจาะภูเขา “นาลดาะึ ”ท่ีตณ้งรยูห่่างรระไปทางทิศ
เหคืร แลกท าปฏิะิอิยาจณบตณวแข็งเะากะณคเป็คอ้ิว เป็คแร่ง เป็คชณ้ค ลดหลณ่คะณคไปตาพภูพิปอกเทศ เะิดเป็ค
ปอกติพาะออพธออพชาติ รณคสวยงาพแปละตาท่ีโดดเด่คเป็คเระลณะษั์ จคท าให้ปาพุนนาเล่แลกเพืรงเฮียอาโมลิส
ไดอ้ณบะาอยะยร่งจาะรงนะ์าอยเูคสโะใหเ้ป็คพอดะโละทางธออพชาติแลกวณฒคธออพใคปี น .ศ . 1988 ชพนวาพสวยงาพ
ขรงแร่งค ้ าหิคปูคธออพชาติตณดะณบหคา้ผาท่ีะวา้งขวางพีลณะษักสวยงาพพหณศจออยแ์ตะต่างรระไปพาะพายนลา้ยหิพก 
ะร้คเพฆหอืรปุยฝ้ายค ้ าแอ่พีรุัหภูพิปอกพาั 33 – 35.5 รงศาเซลเซียส ริสอกเะ็บภามปอกทณบใจจคถึงเวลารณคสพนวอ 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  
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☞ เดิคทางสู่  เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)  เพืรงท่าท่ีส านณญทางะาอนา้รีะเพืรงหค่ึงขรงตุอเนียท่ีเป็คสถาคท่ีตณ้งขรง
โบอาัสถาคท่ีส านณญส่ิงพหณศจออยย์นุโบอาั (ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 3 ชพ.( 
 

☞ ชพ  เมืองโบราณเอฟิซุส )EPHESUS) เพืรงโบอาัท่ีพีะาอบ าอุงอณะษาไวเ้ป็ครย่างดีเพืรงหค่ึง เนยเป็คท่ีรยู่ขรง
ชาว (Ionia  )จาะะอีะ ซ่ึงรมยมเขา้พาปณะหลณะสอ้างเพืรง ซ่ึงอุ่งเอืรงข้ึคใคศตวออษท่ี 0 ะ่รคนอิสตะ์าล ต่รพาถูะอุะอาค
เขา้ยดึนอรงโดยมวะเปรอ์เซียแลกะษณตอิยร์เละ็ซาคเดรอ์พหาอาช ภายหลณงเพื่รโอพณคเขา้นอรบนอรงะ็ไดส้ถาปคาเรฟ
ฟิซุส ข้ึคเป็คเพืรงหลวงต่างจณงหวณดขรงโอพณค  

 

 
 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  
 ที่พกั  ADA CLASS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก เมืองคูซาดาซี - ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย - เมืองอิสตนับูล                                                               (B/L/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ☞ เดิคทางสู่  ชานัคคาเล่ )CANAKKALE)  เพืรงท่าท่ีส านณญรีะแห่งหค่ึงขรงตุอเนียพีดิคแดครยูใ่คยุโอปแลกเรเชีย
เช่คเดียวะณบริสตณคบูล เพืรงค้ีเป็คส่วคหค่ึงขรงปอกวณติศาสตอ์ขรงสงนอาพโละนอณ้ งท่ี 1 เมอากท่ีชาคณนนาเล่ค้ีทหาอ
สณพมณคธพิตอไดย้ะมลข้ึคบะแลกท าะาออบใคสงนอาพะาลิโปลี (GALLIPOLI)หอืร ะณลป์ลิโปลีโดยใคทุะๆปีจกพีะาอ
จณดงาคอ าลึะให้ะณบผูเ้สียชีวิตใควณค ANZAC DAY ทุะวณคท่ี 25 เพษายค ทุะปี ใคสงนอาพโละนอณ้ งท่ี 1 ตุอเนียเป็คฝ่าย
ม่ายแม ้แต่ะลณบชคกใคสงนอาพ ะณลป์ลิโผลี จคท าให้คายมล พุสตาฟา เนพาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA) 
ะลายเป็คพหาวีอบุอุษส านณญขรงชาติ ซ่ึงต่รพา พุสตาฟา เนพาล ปาชา ะ็นืร รตาเติอ์ะ บิดาแห่งชาติตุอเนีย (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

แวกถ่ายอูป ☞  ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซ่ึงรยูใ่จะลางเพืรงชาคณนนาเล่ พา้ไพเ้พืรง
ทอรยตาพเอ่ืรงเล่าคณ้คเะิดจาะะาอต่รสู้อกหว่างะรงทณมะอีะแลกะอุงทอรย ต่รสู้ะณคคาคคณบสิบปี ะรงทณมะอีะจึงนิด
แผคะาอท่ีจกตีะอุงทอรยโดยะาอสอ้างพา้ไพ ้โดยทหาอะอีะไดเ้ขา้ไปซ่รคตณวรยูภ่ายใคซระต่างๆขรงพา้แลกเข็คไปไว้
หคา้เพืรงทอรย ชาวเพืรงทอรยเห็คะ็คึะว่าะรงทณมะอีะไดถ้รยทณมยรพแมไ้ปแลว้แลกพรบพา้ไพจ้  าลรงเป็คขรงขวณญ 
จึงเข็คเขา้ไปไวใ้คเพืรง ตะะลางนืคชาวทอรยครคหลณบหพด ทหาอท่ีซ่รครยูใ่คพา้ะ็รระพาเปิดปอกตูให้ะรงทณมะอีะ
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เขา้พาท าะาอยึด แลกเผาะอุงทอรยจคย่รยย ณบ ซ่ึงพา้ไพจ้  าลรงแห่งเพืรงทอรยท่ีเห็ครยูใ่คเพืรง ชาคณนนาเล่ ค้ีไดอ้ณบพา
จาะ  ะรงถ่ายท าลกนอ วรเครอ์ บอาเธรอ์ ใชถ่้ายท าลกนอ เอ่ืรงทอรย เพื่รถ่ายท าเสอ็จแลว้จึงยะใหเ้ป็คสพบณติขรงท่ีค่ี
ตณ้งแต่ปี 2004   ริสอกเะ็บภามปอกทณบใจตาพรณธยาศณย จคถึงเวลาคณดหพาย 

 

 ☞ เดิคทางสู่  เมืองอสิตนับูล (ISTANBUL)  เพืรงส านณญรณคดณบ 1ขรงปอกเทศ เดิพช่ืร นรคแสตคติโคเปิล เป็คเพืรง
ท่ีพีปอกชาะอพาะท่ีสุดใคปอกเทศตุอเนีย ตณ้งรยู่บอิเวัช่รงแนบบรสฟรอณส)BOSPHORUS( ซ่ึงท าให้ริสตณคบูลเป็ค
เพืรงส านณญเมียงเพืรงเดียวใคโละ ท่ีตณ้งรยู่ใค 2 ทวีปนืร ทวีปยุโอป )ฝณ่ง THRACE ขรงบรสฟรอณส( แลกทวีปเรเชีย 
)ฝณ่งรคาโตเลีย( ซ่ึงใครดีตริสตณคบูลเป็คเพืรงส านณญขรงชคเผ่าจ  าควคพาะใคบอิเวัคณ้ค จึงส่งผลให้ริสตณคบูลพีช่ืร
เอียะแตะต่างะณครระไป  )ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 6 ชพ.( อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

  ที่พกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่เจด็ เมืองอิสตนับูล - สนามบินอิสตนับูล (ตุรเคยี) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)                               (B/-/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินอสิตนับูล 
13.15 น. รระเดิคทางสู่ กรุงเตหะราน ปอกเทศริหอ่าค โดยสายะาอบิคมาฮานแอร์  เที่ยวบินที่ W5 117 
16.45 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อหิร่าน)  จาะคณ้คอรต่รเนอ่ืรงเม่ืรเดิคทางสู่ ประเทศไทย 
21.45 น. รระเดิคทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายะาอบิคมาฮานแอร์  เที่ยวบินที่ W5 051 
 

วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.50 น. เดิคทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวณสดิภาม มอ้รพนวาพปอกทณบใจ. 
 

********************************************** 
ร้านช้อปป้ิง  :  ระหว่างทางแวะร้านช้อปป้ิง โรงงานพรม , โรงงานจวิเวอร์ร่ี , เคร่ืองป้ันดินเผา , โรงงานเคร่ืองหนัง , ร้านขนม 
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หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษัท (มคัคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือ
สภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั. 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม 65 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

พธุ - พธุ 02 - 09 พฤศจิกายน 2565 31,999 +8,500 
ศุกร์ - ศุกร์ 11 - 18 พฤศจิกายน 2565 31,999 +8,500 
พธุ - พธุ 23 - 30 พฤศจิกายน 2565 33,999 +8,500 
พธุ - พธุ 07 - 14 ธันวาคม 2565 34,999 +8,500 
ศุกร์ - ศุกร์ 16 - 23 ธันวาคม 2565 33,999 +8,500 
พธุ - พธุ 28 ธันวาคม - 04 มกราคม 2565 39,999 +10,500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 น่าตณว๋เนอ่ืรงบิคไป-ะลณบมอ้รพนัก   
 น่าภาษีสคาพบิคทุะแห่งท่ีอกบุตาพอายะาอ 
 น่าค ้ าหคณะะอกเป๋าสณพภาอกท่าคลกไพ่เะิค 36 ะิโละอณพ  
  น่าอถอณบ-ส่งแลกค าเท่ียวตาพอายะาอ มอ้รพนคขณบอถท่ีช าคาญเสค้ทาง  
  น่าท่ีมณะตาพท่ีอกบุใคอายะาอ มณะหร้งลก 2 ท่าค  

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลับ 

ค่าบริการข้างต้นเีพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน* กรณีต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั หรือ 3 USD / ท่าน / วนั 
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แต่ลกโองแอพจกพีะาอวางผ ณงหร้งมณะแต่ลกปอกเภทแตะต่างะณค จึงท าใหห้ร้งมณะแต่ลกปอกเภทไพ่ไดร้ยูติ่ดะณคหอืรรยู่นคลกชณ้ค บาง
โรงแรมอาจไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมกบัผูเ้ขา้พกั 
  น่าเขา้ชพสถาคท่ีต่างๆ ตาพอายะาอ  
  น่าราหาอตาพพ้ืรท่ีอกบุใคอายะาอ    
 น่าพณนนุเทศะผ์ูพ้ีปอกสบะาอั์ค าเท่ียวนรยบอิะาอแลกร าควยนวาพสกดวะตลรดะาอเดิคทาง 
 น่าปอกะณครุบณติเหตุอกหว่างเดิคทาง วงเงิคท่าคลก 1,000,000 บาท  (เง่ืรคไขตาพะอพธออพ(์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
  น่าใชจ่้ายส่วคตณวคระเหคืรจาะอายะาอท่ีอกบุ เช่ค น่าท าหคณงสืรเดิคทาง,น่าโทอศณมท,์น่าริคเตรอ์เค็ต,น่าซณะอีด,พิคิบาอ์ใคหร้ง 

อวพถึงน่าราหาอแลกเนอ่ืรงด่ืพท่ีสณง่เม่ิพคระเหคืรอายะาอ น่าธออพเคียพหคณงสืรเดิคทาง,น่าค ้ าหคณะเะิคจาะทางสายะาอบิค
ะ าหคด,น่าอณะษามยาบาล ะอัีเะิดะาอเจ็บป่วยจาะโอนปอกจ าตณว ,น่าะอกเป๋าเดิคทางหอืรขรงพีน่าท่ีสูญหายใคอกหว่างะาอ
เดิคทางเป็คตค้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบิน ณ วัน

เดินทาง  
**ในส่วนของหัวหน้าทัวร์** ไม่รวมกบัไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ **ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน 
หรือ 3 USD / ท่าน / วนั   

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิีาชีพที่แฝงตวัเข้า

มาในโรงแรมที่พกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (กรณมีกีารเรียกตรวจ) 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ใคะาอจรงะอุัา ช าระค่ามดัจ าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท  มอ้รพหคา้มาสปรอ์ต หาะไพ่ช าอกตาพท่ีบอิษณทะ าหคด ขรรคุญาต
ตณดท่ีคณ่งเม่ืรใหลู้ะนา้ท่าคร่ืคท่ีอรท่ีคณง่รยูโ่ดยรณตโคพณติ  แลกตร้งช าอกน่าทณวอ์ส่วคท่ีเหลืระ่รคเดิคทางรยา่งค้รย 35 วณค หาะ
ท่าคไพ่ช าอกเงิคตาพะ าหคดให้ถืรว่าท่าคสลกสิทธิใคะาอเดิคทางคณ้ค ๆ เพ่ืรท่าคช าอกเงิคน่าทณวอ์เอียบอ้รยแลว้ ทางบอิษณทฯ
ถืรว่าท่าคยรพอณบเง่ืรคไขแลกขร้ตะลงต่างๆท่ีไดอ้กบุไวท้ณ้งหพดค้ีแลว้ 

2. เพื่รท่าครระเดิคทางไปะณบนักแลว้ ท่าคงดะาอใชบ้อิะาออายะาอใดอายะาอหค่ึง หอืรไพ่เดิคทางมอ้รพนักถืรว่าท่าคสลก
สิทธ์ิ ไพ่ราจเอียะอ้รงน่าบอิะาอ แลกเงิคพณดจ านืค ไพ่ว่าะอัีใดๆ ทณ้งส้ิค  

3. ะอัีท่ีะรงตอวจนคเขา้เพืรงทณ้งท่ีะอุงเทมฯ แลกใคต่างปอกเทศปฏิเสธพิให้เดิคทางรระหอืรเขา้ปอกเทศท่ีอกบุใคอายะาอ
เดิคทาง  บอิษณทฯ ขรงสงวคสิทธ์ิท่ีจกไพ่นืคน่าบอิะาอไพ่ว่าะอัีใดๆ ทณ้งส้ิค 
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4. บอิษณทฯ ขรสงวคสิทธ์ิท่ีจกเปล่ียคแปลงอายลกเรียดบางปอกะาอใคทณวอ์ค้ี เพ่ืรเะิดเหตุจ าเป็ค สุดวิสณย จคไพ่ราจแะไ้ขได ้แลก
จกไพ่อณบผิดชรบใดๆ ใคะอัีท่ีสูญหาย สูญเสียหอืรไดอ้ณบบาดเจ็บ ท่ีคระเหคืรนวาพ อณบผิดชรบขรงหณวหค้าทณวอ์แลกเหตุ
สุดวิสณยบางปอกะาอเช่ค ะาอคณดหยดุงาค ภณยธออพชาติ ะาอจลาจล ต่างๆ 

5. เพ่ืรท่าคไดช้ าอกเงิคพณดจ าหอืรทณ้งหพด ไพ่ว่าจกเป็คะาอช าอกผา่คตณวแทคขรงบอิษณทฯ หอืรช าอกโดยตองะณบทางบอิษณทฯ ทาง
บอิษณทฯ จกขรถืรว่าท่าคอณบทอาบแลกยรพอณบใคเง่ืรคไขต่างๆขรงบอิษณทฯ ท่ีไดอ้กบุไวโ้ดยทณ้งหพด 

การยกเลกิ 
เค่ืรงจาะอานาค้ีเป็คอานาโปอโพชณค่ ตณว๋เนอ่ืรงบิคะาอณคตีะาอจ่ายเงิคล่วงหค้าเต็พ 966%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มกีารคืนเงินค่ามดัจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวค้แต่ 

 ผูจ้รงยะเลิะะาอเดิคทาง แต่สาพาอถหาผูเ้ดิคทางใหพ่พาแทคไดท้ณคะ่รครระตณว๋เนอ่ืรงบิค บอิษณทฯ จกไพ่หณะน่าใชจ่้ายใดๆ 

หาะย ณงไพ่พีะาอยืค่วีซ่า หอืรพีะาอเสียน่าใชจ่้ายร่ืคใด ราทิเช่ค รระตณว๋เนอ่ืรงบิคภายใคแลว้ เป็คตค้ โดยตร้งแจง้ทางบอิษณท

ทอาบล่วงหคา้รยา่งคร้ย 15 ว ณคะ่รควณคเดิคทาง )ไพ่คณบอวพเสาอ์ ราทิตย ์แลกวณคหยดุอาชะาอ( 

หมายเหตุ 
1. ทางบอิษณทขรสงวคสิทธ์ิใคะาอยะเลิะะาอเดิคทางใคะอัีท่ีพีคณะท่รงเท่ียวอ่วพเดิคทางค้รยะว่า  95 ท่าค โดยจกแจ้งให้ทอาบ

ล่วงหคา้รยา่งคร้ย 10 วณคะ่รคะาอเดิคทาง 
2. บอิษณทฯ พีสิทธ์ิท่ีจกเปล่ียคแปลงอายลกเรียดบางปอกะาอใคทณวอ์ค้ี เพ่ืรเะิดเหตุสุดวิสณยจคไพ่ราจแะไ้ขได ้
3. อายะาอท่รงเที่ยว โองแอพท่ีมณะ สาพาอถเปล่ียคแปลงไดต้าพนวาพเหพากสพ โดยน าคึงถึงผลปอกโยชค์ขรงผูเ้ดิคทางเป็คส านณญ 
4. บอิษณทฯ ไพ่อณบผดิชรบน่าเสียหายใคเหตุะาอั์ท่ีเะิดจาะสายะาอบิค ภณยธออพชาติ เช่ค มายไุตฝุ้่ ค ปฏิวณติแลกร่ืคๆท่ีรยูค่ระเหคืร

ะาอนวบนุพขรงทางบอิษณทฯหอืรน่าใชจ่้ายเม่ิพ เติพท่ีเะิดขึ้คทางตองหอืรทางรร้พ เช่ค ะาอเจ็บป่วย, ะาอถูะท าอ้าย, ะาอสูญหาย, 
นวาพล่าชา้ หอืรจาะรุบณติเหตุต่างๆ 

5. ทางบอิษณทฯ จกไพ่อณบผดิชรบใดๆ ทณ้งส้ิคหาะเะิดะอัีนวาพล่าชา้จาะสายะาอบิค, ะาอปอกทว้ง, ะาอคณดหยดุงาค, ะาอะ่รจลาจล 
หอืระอัีท่ีท่าคถูะปฏิเสธ ะาอเขา้หอืรรระเพืรงจาะเจ้าหค้าท่ีตอวจนคเขา้เพืรง  หอืรเจา้หค้าท่ีะอพแองงาคทณ้งจาะไทย แลก
ต่างปอกเทศซ่ึงรยูค่ระเหคืรนวาพอณบผดิชรบขรงบอิษณทฯ 

6. หาะไพ่สาพาอถไปเที่ยวใคสถาคที่ท่ีอกบุใคโปอแะอพได ้รณคเค่ืรงพาจาะธออพชาติ นวาพล่าชา้ แลกนวาพผดิมลาดจาะทางสายะาอ
บิค จกไพ่พีะาอนืคเงิคใดๆทณ้งส้ิค แต่ทณ้งค้ีทางบอิษณทฯจกจณดหาอายะาอเท่ียวสถาคที่ร่ืคๆพาให ้โดยขรสงวคสิทธ์ิะาอจณดหาค้ีโดย
ไพ่แจง้ใหท้อาบล่วงหคา้ 

7. อานาค้ีนิดตาพอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคใคปณจจุบณค หาะอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคปอณบสูงขึ้ค บอิษณทฯ สงวคสิทธ์ิท่ีจกปอณบอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคตาพ
สถาคะาอั์ดณงะล่าว 

8. หคณงสืรเดิคทางตร้งพีรายเุหลืระาอใชง้าคพาะะว่า 7 เดืรค แลกบอิษณทฯ อณบเฉมากผูพี้จุดปอกสงนเ์ดิคทางเม่ืรท่รงเท่ียวเท่าคณ้ค 
9. ทางบอิษณทฯจกไพ่อณบผดิชรบใดๆ ทณ้งส้ิค หาะท่าคใชบ้อิะาอขรงทางบอิษณทฯไพ่นอบ ราทิ ไพ่เท่ียวบางอายะาอ , ไพ่ทาคราหาอบาง

พ้ืร เมอากน่าใชจ่้ายทุะรยา่ง ทางบอิษณทฯไดช้ าอกน่าใชจ่้ายใหต้ ณวแทคต่างปอกเทศแบบเหพาขาดะ่รครระเดิคทางแลว้ 
10. ทางบอิษณทฯจกไพ่อณบผดิชรบใดๆ ทณ้งส้ิค หาะเะิดส่ิงขรงสูญหายจาะะาอโจอะออพ แลก/หอืร เะิดรุบณติเหตุท่ีเะิดจาะนวาพปอกพาท

ขรงตณวคณะท่รงเที่ยวเรง 
11. เค่ืรงจาะตณว๋เนอ่ืรงบิคเป็คตณว๋อานามิเศษ เพ่ืรรระตณว๋ไปแลว้ใคะอัีท่ีท่าคไพ่สาพาอถเดิคทางมอ้รพนักไพ่ว่าดว้ยเหตุผลใดะ็ตาพ 

ตณว๋เนอ่ืรงบิคไพ่สาพาอถค าพาเล่ืรควณคหอืรนืคเงิคได ้ 
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12. ใคะอัีท่ีลูะนา้ตร้งรระตณว๋โดยสาอภายใคปอกเทศ ะอุัาติดต่รเจา้หค้าท่ีขรงบอิษณท ฯ ะ่รคทุะนอณ้ ง พิฉกคณ้คทางบอิษณทฯจกไพ่
อณบผดิชรบน่าใชจ่้ายใดๆ ทณ้งส้ิค 

13. หาะใคนักขรงท่าคพีผูต้ร้งะาอดูแลมิเศษ  คณ่งอถเขค็ )WHEELCHAIR), เด็ะ, ผูสู้งรายุ, พีโอนปอกจ าตณว หอืรไพ่สกดวะใคะาอ
เดิคทางท่รงเที่ยวใคอกยกเวลาเะิคะว่า 4 - 5 ชณว่โพงติดต่ระณค ท่าคแลกนอรบนอณวตร้งใหะ้าอดูแลสพาชิะภายใคนอรบนอณวขรงท่าค
เรง เค่ืรงจาะะาอเดิคทางเป็คหพู่นัก หณวหคา้ทณวอ์พีนวาพจ าเป็คตร้งดูแลนักทณวอ์ทณ้งหพด 

14. พณนนุเทศะ ์มคณะงาค หอืรตณวแทคขรงทางบอิษณท ไพ่พีร าคาจใคะาอใหน้  าสณญญาใดๆ แทคบอิษณท  เวค้ แต่พีเระสาอลงคาพโดยผูพี้
ร าคาจขรงบอิษณทะ าะณบเท่าคณ้ค 

15. เพ่ืรท่าคตะลงช าอกเงิคไพ่ว่าทณ้งหพดหอืรบางส่วคะณบทางบอิษณทฯ ทางบอิษณทฯ จกถืรว่าท่าคไดย้รพอณบใคเง่ืรคไขขร้ตะลงต่างๆ ท่ี
ไดอ้กบุไวแ้ลว้ทณ้งหพด 

16. ทางบอิษณทเอ่ิพตค้แลกจบะาอบอิะาอท่ีสคาพบิคสุวออัภูพิะอัีท่าคเดิคทางพาจาะต่างจณงหวณดหอืรต่างปอกเทศแลกจกส าอรงตณว๋
เนอ่ืรงบิคหอืรมาหคกรยา่งหค่ึงรยา่งใดที่ใชใ้คะาอเดิคทางพาสคาพบิค ทางบอิษณทจกไพ่อณบผดิชรบน่าใชจ่้ายใคส่วคค้ี เมอากเป็ค
น่าใชจ่้ายท่ีคระเหคืรจาะโปอแะอพะาอเดิคทางขรงบอิษณท ฉกคณ้คท่าคนวอจกใหะ้อุ๊ป FINAL 100% ะ่รคที่จกส าอรงยาคมาหคก 

 


