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ตรุกีปีใหม่  7 วนั 4คืน บิน โอมานแอร ์WY 

New Year Turkey 7 Days 5 Nights Oman Air (WY) 
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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

28DEC22 BKK -MCT 0915 – 1235 WY818 4.30 ช.ม. 

28DEC22 MCT -IST 1425 - 1900 WY165 6.20 ช.ม. 

03JAN23 IST - MCT 0100 – 0700 WY166 6.20 ช.ม. 

03JAN23 MCT - BKK 0900 – 1745 WY815 4.30 ช.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมท่ีพกั 

หรือเทียบเท่า 

1 
กรุงเทพฯ - เมืองมสักตั - เมืองอิสตันบลู                           

(-/-/D) ✈ ✈  
PULMAN HOTEL 

@ISTANBUL 

2 
อิสตันบูล – องัการา - สุสานอตาเติรก์ – ทะเลเกลือ -คปัปาโดเกีย  

(B/L/D) 
   

CAPPADOCIA BURCU 

KAYA HOTEL   

3 

คปัปาโดเกีย -กิจกรรมพิเศษ บอลลูน หรือ JEEP TOUR SAFARI -นคร

ใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) – ชมโรงงานจิวเวอรร่ี์และโรงงาน

เซรามิค - หุบเขาเดฟเรนท ์ 

(DEVRENT VALLEY) -หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY)                            

(B/L/D) 

   
CAPPADOCIA BURCU 

KAYA HOTEL   

4 
คปัปาโดเกีย – CARAVANSARAI – KONYA คอนยา่ – เมืองปามุคคาเล่ 

(PAMUKKALE)   (B/L/D) 
   

LYCUS RIVER 

THERMAL HOTEL @ 

PAMUKKALE 

5 
เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคูซาดาซึ KUSADASI  – เมืองอิซเมียร ์IZMIR    

(B/L/D) 
   

Hitit Hotel  @ 

KUSADASI 

6 

เมืองคูซาดาซึ –เมืองบูรซ์า BURSA - กรุงอิสตนับูล      

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต - สุเหร่าสีน้ําเงิน –

ฮิปโปโดรม  -พระราชวงัทอปกาปึ - มสัยิดฮาเกียโซเฟีย   (B/L/-) 
   - 

7 เมืองมสักตั - กรุงเทพฯ                           (-/-/-) ✈ ✈ ✈  
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วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ - เมืองมสักตั - เมืองอิสตันบลู                           (-/-/D) 

06.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น  

4 สายการบิน OMAN AIR …. ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและ

เอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองมสักัต โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-818 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมสักตัเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  

(ใชเ้วลาตอ่เครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง 40นาที) 

14.25 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-165 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 4.20 ชัว่โมง) 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั PULMAN HOTEL @ISTANBUL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง อิสตันบูล – องัการา - สุสานอตาเติรก์ – ทะเลเกลือ -คปัปาโดเกยี  (B/L/D) 
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

ออกเดือนทางจากเมืองอิสตนับูล มุ่งหนา้สู่เมืององัการา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและ

เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัองัการา องัการาเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับูล 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง ระยะทาง 447 กิโลเมตร )นําท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ 

(ATATURK MAUSOLEUM) หรือ อะนิตกาเบอร ์(ANITKABIR)เป็นอนุสรณส์ถานและสุสานของ 

Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูนํ้าในสงครามการกอบกูอิ้สรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 1 

ผูก้่อตั้งสาธารณรฐัตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสุสานของ ISMET INNONU ระธานาธิบดี

คนท่ี 2 ของตุรกี สุสานแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 
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มีความสาํคญักบัประเทศเป็นอยา่งมาก โดยถูกบนัทึกลงธนบตัรลีร่าตุรกี ท่ีพิมพร์ะหวา่งปี 1966-

1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสาน อตาเติรก์แห่งน้ีเป็นสญัลกัษณใ์นธนบตัร 

ระหวา่งทางนําท่าน ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เพื่อยลเสน่หท์ะเลสาบเกลือ  

ชมทะเลสาบน้ําเค็ม LAKE TUZ ทะเลสาบน้ําเค็มท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของตุรก ีเม่ือหน้ารอ้นมาถึง 

น้ําจะเหือดแหง้เหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้ นสีขาวสุดลูก

หลููกตา และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํหนัง STAR WAR ดว้ย  
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จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคปัปาโดเกีย หรือ คปัปาโดเชีย (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 

3 ชัว่โมง 40 นาที ระยะทาง 335 กิโลเมตร ) ดั้งเดิมคาํน้ีมาจากภาษาเปอรเ์ชีย ซึ่งแปลวา่ คตั

ปาตุกา (KATPATUKA) มีความหมายวา่ ดินแดนท่ีมีมา้อนัแสนสวย  

( THE LAND OF BEAUTIFUL HORSES) คปัปาโดเกียตั้งอยูบ่นพื้ นท่ีๆ เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ชื่อ 

เอรจ์ีเยส (ERCIYES) มีความสูงประมาณ 3,916 เมตร บนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เราจึง

สามารถมองเห็นไดท้ั้งทะเลดาํ และทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เม่ือยอ้นกลบัไปเม่ือหลาย100 ปีท่ีผ่าน

มา เมืองน้ีเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ และถูกลาวาปกคลุมพื้ นท่ีหลายรอ้ยไมล ์ลาวาเหล่าน้ีจึงถูกทบั

ถมกนัเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ซึ่งต่อมาไดเ้กิดพายุอยา่งรุนแรง ทั้งลมทั้งฝนกดักร่อน

ร่อนชั้นลาวาต่างๆ จนกลายเป็นสภาพหุบเขา และบางพื้ นท่ีเกิดเป็นร่องลึก บางท่ีจะแปรสภาพเป็น

เสาหิน กรวยหิน กาํแพงถํ้า และเน้ือหินในหุบเขาเหล่าน้ีเป็นเน้ือหินอ่อนจึงเหมาะแก่การแกะสลกั 

และเจาะเป็นอุโมงคข์นาดใหญ่ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL  4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม คปัปาโดเกีย -กิจกรรมพิเศษ บอลลูน หรือ JEEP TOUR SAFARI -นครใตดิ้น (UNDERGROUND 

CITY) – ชมโรงงานจิวเวอรร่ี์และโรงงานเซรามิค - หุบเขาเดฟเรนท ์ 

(DEVRENT VALLEY) -หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY)                            (B/L/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(OPTIONAL TOUR) 

1.บอลลนูทวัร ์(Balloon Tour) ** สาํหรบัท่านท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรม

เสริมพิเศษ จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบัไปข้ึนบอลลูน เพื่อชม

ความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดินทางจากโรงแรมไปข้ึนบอลลูน ประมาณ 

30-45 นาที อยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการข้ึนบอลลูน ท่านละ 250-350 เหรียญ

ดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุม

กิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงัน้ันข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

2.รถจ๊ีบทวัร ์(Jeep Tour) ** สาํหรบัท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน 

โปรแกรมจาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถทอ้งถ่ินมารบั เพื่อชมความสวยงาม

โดยรอบของเมืองคปัปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน ในบริเวณท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยูบ่นรถจี๊บประมาณ 

1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการนัง่รถจี๊บอยูท่ี่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) 

ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุม

การนัง่รถจี๊บ ดงัน้ันข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน  
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คาํแนะนาํ 

เน่ืองดว้ยขอ้กาํหนดของเวลา ท่านจาํเป็นตอ้งเลือกซื้ อแพ็คเกจทวัรเ์สริมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่าน้ัน  

ท่านท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัร์

ทราบตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแกเ้มารถจากประเทศไทยไป) 

 กิจกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่

วา่กรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

สาํหรบัท่านท่ีไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษท่านจาํเป็นตอ้งพกัผ่อน รอคณะอยู่ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

 

นําทุกท่านสู่ นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ชื่อมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือ

ศาสนาคริสต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนัท่ีตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นท่ีมีขนาด

ใหญ่ แต่ละชั้นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทําเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มี

โบสถ์ หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชุม มีบ่อน้ําและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบา

เพราะอยูลึ่กและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านแวะ ชมโรงงานจิวเวอรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื้ อสินคา้และของท่ีระลึก 

ท่านชมวิว หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู หุบเขาเดฟเรนท ์(DEVRENT VALLEY) เป็นหุบเขาท่ีถูก

ธรรมชาติสรา้งสรรคเ์ป็นรูปต่างๆ มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามและคลา้ยคลึงกบัพื้ นผิวบนดวงจนัทร ์ซึ่ง

รอบๆบริเวณน้ี เต็มไปดว้ยหินรูปทรงต่างๆ จาํนวนมาก โดยธรรมชาติเป็นผูส้รา้งข้ึน เช่น รูป อูฐ, งู, 

แมวน้ํา, พระแม่มารีย ์และ ภูมิประเทศบริเวณน้ีเป็นสีชมพ ูเป็นเอกลกัษณแ์ละเป็นจุดเด่นท่ีทาํให ้

หุบเขาแห่งน้ี มีชื่อเสียง เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว 

แวะชมโรงงานทอพรม สินคา้ข้ึนชื่อและมีคุณภาพดีของประเทศตุรกี อิสระใหเ้ลือกซื้ อของฝากตาม

อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนําท่านแวะถ่ายรูป หุบเขาอุซิซาร ์(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ 

ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ซึ่งหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้ง

ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ 

ดงัน้ันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้าํหน้าท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึก

ยามมีภยัอีกดว้ย  
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คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารหรือหอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ BELLY DANCE เป็นการเตน้ราํท่ีเก่าแก่

อยา่งหน่ึงเกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียนนัก

ประวติัศาสตรเ์ชื่อกนัวา่ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัท่ีไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหมี้มาจนถึง

ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะ

ท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั  

(บริการเครื่องด่ืมฟรีตลอดการแสดง ) 

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL @CAPPADOCIA 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่ คปัปาโดเกีย – CARAVANSARAI – KONYA คอนยา่ – เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE)   (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 

387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพัก

ของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาว

เติรก์สมยัออตโตมนั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง (189 กิโลเมตร) 

เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ี

ไหลลงสู่หน้าผา  

 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของ

น้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะ

ขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะไดส้มัผสั เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น

เมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน้ําพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกนัวา่มีสรรพคุณในการรกัษา
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โรคเม่ือเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองน้ีเกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง

กระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่

วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณเป็นจากน้ันนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของ

ฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เสื้ อผา้ เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100% สินคา้คุณภาพ

ข้ึนชื่อจากประเทศตุรกี 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารหรอืหอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั LYCUS RIVER THERMAL HOTEL @ PAMUKKALE หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคูซาดาซ ึKUSADASI  – เมืองอิซเมียร ์IZMIR    (B/L/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี KUSADASI ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  2 ชัว่โมง 50 นาที เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้ง

ของโบราณสถานท่ีสาํคญัสิ่งมหศัจรรยย์ุคโบราณ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรกัษาไว ้

เป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ่งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้ง

เมือง ซึ่งรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซีย

และกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็น

เมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็ม

ไปดว้ยซากสิ่งก่อสรา้งเม่ือสมัย 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มได้

กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี นําท่านชม หอ้งอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ 

(ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ ท่ี

มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความ

อ่อนหวานและฝีมือประณีต 
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จากน้ันนําท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE เป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและสาํคัญท่ีสุด

ซึ่งสะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่ง

น้ียังเป็นท่ีประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด ISA BEY MOSQUE ก่อตั้งข้ึนบนเนินเขา

ตะวนัตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพื้ นท่ีและมี harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และประกอบดว้ย

ลานขนาดใหญ่  

และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออก

เดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านได้

ทดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอธัยาศยั 

จากน้ันนําท่านซื้ อขอฝากตามอัธยาศัย รา้นขนม (TURKISH DELIGHT) ของฝากข้ึนชื่อของประเทศ

ตุรกี  

 

 

 

 

 

 

จ
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น

นํา

ท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยย์ุคโบราณ 

ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได ้ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั Hitit Hotel  @ KUSADASI หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหก เมืองคูซาดาซึ –เมืองบูรซ์า BURSA - กรุงอิสตนับูล      

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต - สุเหร่าสีน้ําเงิน –ฮิปโปโดรม  -พระราชวงั

ทอปกาปึ - มสัยิดฮาเกียโซเฟีย                          (B/L/-) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทําใหป้ระเทศ

ตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญ

เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลดําทะเลมาร์มาร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่

ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีสําคญัคือสะพาน แขวนบอส

ฟอรัส เชื่อใหร้ถยนต์สามารถวิ่งขา้มฝั่งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาว

ทั้งสิ้ น 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวเป็นอนัดับ 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบัน

ตกไปอยู่อนัดับท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือพรอ้มด่ืมดํา่กับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้

ไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้งไดส้วยงามตระการ

ตา  

นําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET) หรือ ตลาดเครื่องเทศ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซื้ อ

ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของ

หวานข้ึนชื่อและถัว่หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ขอ้กาํหนด โปรดแตง่กายดว้ยชุดสุภาพ สาํหรบัการเขา้ชมสุเหร่า และ จาํเป็นตอ้งตอ้งถอด

รองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสื้ อแขนยาวคลมุขอ้มือ มิดชิดไม่รดัรูป และ

เตรียมผา้สาํหรบัคลมุศีรษะ  สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รดัรูป 
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นําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ี

มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอา

องคป์ระกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถึง 7 ปี ระหวา่ง  

ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ่งก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

จากน้ันนําทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม 

(HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่ง

การท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเว

รุสเพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัย

ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้ง

ข้ึนตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ี

จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้ นท่ีลานด้านหน้ามัสยิด

สุลต่านอะหเ์มตซึ่งเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ีสรา้ง

ในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลับมาไวท่ี้อิส

ตันบูลเสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนส

แตนตินท่ี 7  

จาก น้ัน นํ าทุ กท่ านชม  พระราชวังทอปกาปึ  (TOPKAPI 

PALACE) ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวติัศาสตรท่ี์ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งข้ึนโดยสุลต่านเมหเ์มตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 

บนพื้ นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่ง

น้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงท่ี

เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมัน พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศัยอยู่รวมกัน
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มากถึงส่ีพนักว่าคนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเคร่ืองใช้

ส่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่างๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทุกท่าน เขา้ชมสุเหร่าโซเฟีย (HAGLA SOPHAGLA SOPHLA) หรือ พิพิธภณัฑอ์ายา

โซเฟีย (AYASOFYA MUSEUM) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง 

และเป็นโบสถท์รงโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมาเป็นเวลาเกือบพนัปี สรา้งโบสถค์รั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 360 

ในสมยัของ จกัรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) ท่ี เมืองคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) 

เมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัตะวนัออก คือเมืองอิสตันบูลในปัจจุบนั แต่มหาวิหารท่ีเราไดเ้ห็นกนั

ในปัจจุบนั ก่อสรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 532 - 537 ในสมยัของจกัรพรรดิจสัติเนียนเพื่อเป็นวิหารหลวง

สาํหรบัประกอบพระราชพิธีต่างๆ และยงัเป็นท่ีประทบัของประมุขกรีกออรโ์ธดอกซ ์ 

โดมมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางกวา่ 31 เมตร และสูงถึง 55 เมตร ก่อนจะเปล่ียนฮาเกียโซเฟียใหก้ลายเป็น

มสัยิด โดยมีการทาํลายพระแท่น และฉาบปูนทบัโมเสกไอคอนสญัลกัษณ์ของศาสนาคริสตเ์อาไว ้

บางภาพก็ถูกเอาม่านบดบงั นับแต่น้ันฮาเกียโซเฟียก็ไดก้ลายเป็นทรพัยส์ินของสุลต่าน และไม่เปิด

ใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมมาเป็นเวลากวา่ 500 ปี นกระทัง่ปี ค.ศ. 1935 ฮาเกียโซเฟียไดเ้ปล่ียน

สถานะจากการเป็นมสัยิดหลวงมาเป็นพิพิธภณัฑ ์และเปิดใหส้าธารณะชนไดเ้ขา้ชมความงดงามดา้น

ในอีกครั้ง 
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ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตนับูล IST 

 

วนัท่ีเจ็ด เมืองมสักตั - กรุงเทพฯ                              (-/-/-) 

 

01.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่เมืองกสักตั ประเทศโอมาน  

   โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-166 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมสักตั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY-815 

   (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

17.45 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ BKK กรุงเทพมหานคร  

 

กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริม

เตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่

เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

28 ธนัวาคม – 03 มกราคม 66 

30 ธนัวาคม – 05 มกราคม 66 
38,988 38,988 37,988 8,000 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย /ทริป/ท่าน 
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หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิก

การเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มในกรณีท่ีตํา่กวา่ 15 ท่าน ตามความ

เหมาะสมและเป็นจริง 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่ายมดัจาํ 15,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายชื่อและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไมน่้อยกวา่ 20 วนั หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด  

ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้  

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะทาํการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการ

เดินทางแต่ทั้งน้ีตอ้งยึดกฏของสายการบินเป็นหลกั  

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคดิค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกวา่กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด 

กรณีแจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี  

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองย่ืนเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางสว่น หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง 

(UPGRADE) หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (CHANGE DATE) ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

 ค่าภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน OMAN AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ชิ้ น โดยมีน้ําหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรมั  

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง HAND CARRY (น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ท่าน TRIPLE วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมอยา่งชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผ์ูม้ีประสบการณต์ลอดการเดินทาง 

ค่าน้ําด่ืมระหวา่งเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วนั 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

หมายเหตุ : ประกนัภยัท่ีทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงัน้ันการเลือกซื้ อ  

OPTIONAL TOUR ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการและน้ําด่ิมนอกเหนือจากท่ีแจง้ไว ้ท่านละ 1 ขวด/วนั 

อตัราค่าเขา้หอ้งน้ําจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน้ํา 

ประกนัโควิด ท่ีประเทศตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจติดต่อซื้ อเพิ่มเติมไดท่ี้บริษัทฯ) 

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทั้ง 2 ประเทศ (ข้ึนอยูก่บัมาตรการการเดินทางเขา้-ออก ประเทศในช่วงน้ัน) 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , 

หอ้งพกัคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท 

อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการ

เพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ 

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะ 

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี

ขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกต่างกนั 

โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล 

ระดบัของโรงแรมท่ีระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเท่ียวประเทศตุรกี 

ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงท่ีตรงกบัวนัหยุดสาํคญัต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ พกั

โรงแรม ณ เมืองใกลเ้คียง 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซึง่ใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะ

ทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือ

เดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ 

ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสว่นน้ี และ 

ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ



 

 

 

หนา้  
 
 
 
 

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย จาก

สายการบินเมื่อเท่ียวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าชา้? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าวและแจง้ใหท้่านทราบ 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลง หรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ

รวมกนัทุกชิ้ นไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ี

กาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการทอ่งเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู

การขอท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมคุีณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(โดยน้ําหนักประตูน้ันอยูท่ี่ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจ

ในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

 

 

 


