
 

 

รหัสทัวร PVC1900791 
ทัวรตุรกี อิสตันบลู ชานัคคาเล ทรอย ไอยวาลิค คูซาดาซึ เปอรกามัม 
ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย 9 วัน 5 คืน (EK) 
 
มาไมจําลองเมืองทรอย วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ ปราสาทปุยฝ�าย นครใตดิน สุเหราสีน้ําเงิน 
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 
 
 

 
 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค !!!! พักโรมแรมสไตลถ้ํา 2 คืน ท่ีเมืองคัปปาโดเกีย 
บินหรูระดับ 5 ดาว Emirates  Airline    
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!! 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่แรก กรุงเทพฯ               (-/-
/-) 
22.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ ช้ัน4 สายการบิน Emirates Airlines เคานเตอร T ประตู 9 
ซ่ึงมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางแกทาน 

 
 
วันที่สอง ดูไบ-เมืองอิสตันบลู-เมืองชานัคคาเล-มาไมจําลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาลิค(-/-

/D) 
02.25 น. เหิรฟ�าสู ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK371 (ใช
เวลาบิน 6 ช่ัวโมง) 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 
10.00 น. เหิรฟ�าสู เมืองอิสตันบลู สนามบิน Sabiha Gokcen International 

Airport ประเทศตรุกี (Turkey) โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบิน
ท่ี EK119 (ใชเวลาบิน 5 ช่ัวโมง) 

13.45 น. เดินทางถึง สนามบิน Sabiha Gokcen International Airport ประเทศตรุกี 
(Turkey) (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานข้ันตอนการตรวจคน
เขาเมือง  
จากน้ันนําทานสูเมืองชานัคคาเล ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
หลังจากนําทานสู แวะถายรูปเพ่ือชม มาไมจําลองเมืองทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือน
สัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหกรุง
ทรอยแตกสงครามมาไม เปนสงครามท่ีสําคัญตํานานของกรีกและเปนสงคราม



 

 

ระหวางกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป กองทัพ
กรีกก็ไดคิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรางมาไมจําลองขนาดยักษที่เรียกวา
มาไมเมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็ทําการเข็นไป
ไวหนากรุงทรอยเหมือนเปนของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงคราม
และไดถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาวทรอยเม่ือเห็นมาโทรจันก็ตางยินดีวา
กองทัพกรีกไดถอยทัพไปแลวก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมืองแลวทําการเฉลิม
ฉลองเปนการใหญเมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูก็ออกมา
จากมาโทรจันแลวทําการเปดประตูเมืองใหกองทัพกรีกเขามาในเมืองแลวก็
สามารถยึดเมืองทรอยได กอนท่ีจะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสูเมืองไอยวาลิค ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก AYVALIK MUSHO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม เมืองคูซาดาซึ-รานขนมTURKISH DELIGHT-เมืองเปอรกามัม-วิหารเทพีอารเท
มิสโบราณ 
   เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมารี-เมืองปามุคคาเล                
(B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ  3.20 ช่ัวโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหน่ึง
ของตุรกีท่ีเปนสถานท่ีต้ังของโบราณสถานที่สําคัญส่ิงมหัศจรรยยุคโบราณ  
จากน้ันนําทานชม วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 
1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยยุคโบราณ ท่ีปจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แตก็ยัง
สามารถมองเห็นถึงความย่ิงใหญในอดีตได  



 

 

และแวะถายรูป โบสถนักบุญเซนต จอหน (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระ
เยซูคริสตท่ีออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกี
ในปจจุบัน  
จากน้ันนําทานแวะถายรูป มัสยิดอิสอิสเปนหน่ึงในตัวอยางท่ีดีและสําคัญท่ีสุดซ่ึง
สะทอนถึงจุดส้ินสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในชวงปลายคริสต ค.ศ. 1400 
นอกจากน้ีมัสยิดแหงน้ียังเปนที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa 
bey กอต้ังข้ึนบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพ้ืนท่ีและมี 
harem ขนาดใหญท่ีมีสอง naves และประกอบดวยลานขนาดใหญ  
จากน้ันนําทานซ้ือขอฝากตามอัธยาศัย รานขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝาก
ข้ึนช่ือของประเทศตุรกี  
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางชม โรงงานเคร่ืองหนัง ซ่ึงเปนโรงงานผลิตเคร่ืองหนังข้ัน
หลากหลาย ใหทุกทานไดทดลองการเปนนายแบบและนางแบบเส้ือหนังตางๆตาม
อัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มี
การบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จาก
กรีก ซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซ่ึงรุงเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 6 กอน
คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเด



 

 

อรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ข้ึนเปนเมือง
หลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สอง
ขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละคร
กลางแจงท่ีสามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี 
นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอย
ของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี, หองสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษา
หนังสือไวไดเปนอยางดีทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความ
ออนหวานและฝมือประณีต 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม บานพระแมมารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบางหลังน้ี ถูกคนพบอยา
ปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานท่ีไวใน
หนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายาม
สืบเสาะคนหาบานหลังน้ี จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการ
บูรณะเปนบานอิฐช้ันเดียว ภายในมีรูปปم�นของพระแมมารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป�ป 
เบเนดิกสท่ี 6 ไดเคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดานนอกของบาน มีกอกน้ําสามกอก ที่ 
มีความเช่ือวาเปนกอกน้ําที่มีความศักด์ิสิทธิ์ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความ
ร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวาหาก
ตองการใหส่ิงที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝ�ายแลวนําไปผูกไวแลว
อธิษฐาน 
จากน้ันนําทานเขา ชมโรงงานทอพรม ส่ิงทอข้ึนช่ือของประเทศตุรกี เปนพรมทอ
มือ สามารถเลือกชมเลือก ซ้ือไดตามอัธยาศัย 
นําทุกทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 
(189 กิโลเมตร) เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดินผานซาก
ปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา 



 

 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่ส่ี เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ�าย-เมืองเฮียรา โพลิส-เมืองคอนยา–สวนผีเส้ือหรือ 
พิพิธภัณฑเมฟลานา-เมืองคัปปาโดเกีย     
 (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิด
ทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียม
ทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก
ทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เปนเมืองโรมันโบราณท่ีสราง
ลอมรอบบริเวณท่ีเปนน้ําพุเกลือแรรอนซ่ึงเช่ือกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเม่ือ
เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยูทั่วไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไรเชนโรง
ละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเปนตน  
จากน้ันนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ ผา
ปูที่นอน เส้ือผา  
เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100%  
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซล
จุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเปนสถานท่ี
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย 
สวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยทาง
ปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปน
สุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 
จากน้ันเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที ระหวางทางแวะถายรูป 
CARAVANSARAI ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เปนสถานที่พักแรม
ของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานเขาสูที่พักโรงแรมสไตลถ้ํา!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเทา
(CAPPADOCIA) 

**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมสไตลถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเปนโรงแรมเทียบเทา
ระดับเดียวกัน** 
 
วันที่หา เมืองคัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิซาร 

               
(B/L/D) 

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 
1.บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัป
ปาโดเจีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมี
รถทองถ่ินมารับไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงที่หาชม
ไดยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปข้ึนบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยูบนบอลลูน
ประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูน ทานละ 230-250 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ (USD.) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไม
ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของทาน ** 
2.รถจ๊ีบทัวร (Jeep Tour) ** สําหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจีย
บริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมจําเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถ
ทองถ่ินมารับ เพ่ือชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพ้ืนดิน ในบริเวณ
ท่ีรถเล็กสามารถตะลุยไปได ใชเวลาอยูบนรถจ๊ีบประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการน่ัง
รถจ๊ีบอยูที ่ทานละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ข้ึนอยูกับฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไมครอบคลุมการ
น่ังรถจ๊ีบ ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน ** 
** คําแนะนํา ** 
- เน่ืองดวยขอกําหนดของเวลา ทานจําเปนตองเลือกซ้ือแพ็คเกจทัวรเสริมอยางใด อยางหน่ึง  
- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออกเดินทาง และ ควร
แจงใหหัวหนาทัวรทราบต้ังแตกอนวันเดินทาง (ต้ังแตอยูประเทศไทย เพ่ือเตรียมยาแกเมารถ
จากประเทศไทยไป) 
- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดยเด็ดขาด กรณี
เกิดความเสียหายไมวากรณีใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
- สําหรับทานที่ไมรวมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ทานจําเปนตองพักผอนรอคณะอยูท่ีโรงแรมท่ีพัก 



 

 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทุกทานสู นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีไดรับการข้ึน
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกเปนมรดกโลก เมืองใตดินของตุรกีมีอยูหลายแหง แต
ละแหงมีอุโมงคเช่ือมตอถึงกันเปนสถานที่ท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาว
โรมันที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดินท่ีมีขนาดใหญ แตละ
ช้ันมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมัก
ไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ําและระบบระบายอากาศที่ดี แต
อากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวน
กันไมได  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑกลางแจง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)
ซ่ึงยูเนสโกข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกพิพิธภัณฑกลางแจงซ่ึงเปนศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพร
ศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต   
จากน้ันนําทานชม หุบเขาอุซิซาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอมปลวก
ขนาดใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิด
จากฝมือมนุษยไปเกือบท่ัวท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดี ๆ จะรูวาอุ
ซิซาร คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทํา
หนาท่ีเปนป�อมปราการที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีก
ดวย  
จากน้ันนําทานแวะ ชมโรงงานจิวเอวรร่ีและโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซ้ือ
สินคาและของที่ระลึก 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Dance เปน
การเตนรําท่ีเกาแกอยางหน่ึงเกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบ
อียิปต และเมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเช่ือกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคน
กลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของ
ชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะท่ีโดดเดน 
สวยงามจนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเคร่ืองด่ืมฟรีตลอด
การแสดง) 



 

 

 นําทานเขาสูที่พักโรงแรมสไตลถ้ํา!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเทา
(CAPPACIA) 
**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเปนโรงแรมเทียบเทา

ระดับเดียวกัน** 
 

วันที่หก เมืองอังการา-สุสานอตาเติรก-เมืองอิสตันบูล    
 (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันเดินทางสู เมืองอังการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ระหวางทางนําทานไดชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ 
(SALT LAKE) จากน้ันนําทุกทานเดินทางตอสู เมืองอังการา (ANKARA) หรือท่ีมี
ช่ือตามประวัติศาสตรวา ANGORA เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปน
เมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาต้ังอยูในเขต Central 
Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากนครอิส
ตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุง
อังการาเปนท่ีต้ังของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศตางๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 
4,965,542  คน ทําใหกรุงอังการาเปนเมืองท่ีมีประชากรมากเปนอันดับ ๒ ของ
ตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารมาราน้ัน กรุงอังการาก็เปนศูนยกลางทางการคาและ
เครือขายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเปนจุดตัดของการคมนาคมทางบก 
(รถยนตและรถไฟ) ที่เช่ือมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของตุรกีเขาดวยกัน และเปน
ศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ ท่ัวตุรกีดวย 
นําทุกทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก  (ATATURK MAUSOLEUM) เปนอนุสรณ
สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเปนผูนําในสงครามกู
อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 ผูกอต้ังสาธารณรัฐตุรกี และ
ประธานาธิบดีคนแรกเปนสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
ตุรกีดวยอนุสรณสถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 
1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีท่ีพิมพระหวางป 1966 –1987 และ 1999–
2009 จะเปนรูป ANITKABIRดวย สุสานอตาเติรก (Anitkabir หรือ 
Memorial Tomb หรือ Atatürk Mausoleum) 
 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานเดินทางตอสู กรุงอิสตันบูล ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 
450 กม.) กรุงอิส ตันบูล เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปล  เปนเมืองที่มีประชากรมาก
ท่ีสุดในประเทศตุรกี  ต้ังอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส  ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปน
เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยูในทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�งบอสฟอรัส) 
และ ทวีปเอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL RAMADA MERTER หรือเทียบเทา 
 

วันทีเ่จ็ด สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหราเซนตโซเฟย 
   ตลาดสไปซมารเก็ต-อิสตันบูล           
 (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

จากน้ันนําทุกทานชม สุเหราสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  
AHMET MOSQUE ถือเปนสุเหราที่มีสถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 
จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบจาก
วิหารเซนตโซเฟยผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามด้ังเดิม ถือวาเปนมัสยิดที่
ใหญท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 7 ป 
ระหวาง ค.ศ.1609-1616 โดยต้ังช่ือตามสุลตานผูสรางซ่ึงก็คือ Sultan Ahmed 
น้ันเอง  
จากน้ันนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) 
สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเมืองเกา สรางข้ึนใน
สมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเปนที่แสดงกิจกรรมตางๆของชาวเมือง 
ตอมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางข้ึนตรง
กลางเปนท่ีต้ังแสดงประติมากรรมตาง ๆซึ่งสวนใหญเปนศิลปะในยุคกรีกโบราณใน
สมัยออตโตมันสถานท่ีแหงน้ีใชเปนที่จัดงานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพ้ืนที่ลาน
ดานหนามัสยิดสุลตานอะหเมตซ่ึงเปนที่ต้ังของเสาโอเบลิกส3 ตน คือเสาที่สรางใน
อียิปตเพ่ือถวายแกฟาโรหทุตโมซิสท่ี 3 ถูกนํากลับมาไวที่อิสตันบูลเสาตนท่ีสอง 
คือ เสางู และเสาตนท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินที ่7  
จากน้ันนําทุกทานชม พระราชวังทอปกาป (TOPKAPI PALACE) ต้ังอยูในเขต
เมืองเกาซ่ึงถือเปนเขตประวัติศาสตรที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
ยูเนสโกต้ังแตป ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาป สรางข้ึนโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 



 

 

ในป ค.ศ.1459 บนพ้ืนที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาดเล็กอีก
จํานวนมาก ณ จุดที่สรางพระราชวังแหงน้ีสามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัส
โกลเดนฮอรนและทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักร
ออตโตมัน พระราชวังแหงน้ีมีราชวงศและขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถึงส่ี
พันกวาคนนําทานเขาชมสวนของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดงทรัพยสมบัติขาวของ
เคร่ืองใชสวนพระองคเคร่ืองเงินตางๆ มากมาย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮาเจีย 
โซเฟย1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง ปจจุบันเปนท่ีประชุมสวดมนตของ
ชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน เปน
ผูสรางเม่ือประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป เพ่ือเปนโบสถของ
ศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายคร้ังเพราะเกิดการ
ขัดแยงระหวางพวกท่ีนับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  
พระเจาจัสตินเนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ข้ึนใหม ใช
เวลาสรางฐานโบสถ 20 ป ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 
พระองคตองการใหเปนส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพยายามหา ส่ิงของมีคาตางๆมาประดับ
ไวมากมาย สรางเสร็จไดมีการเฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหว
อยางใหญทําใหแตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อส้ินสมัยของ
จักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจาโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปน
ผูนับถือศาสนาอิสลามจึงไดดัดแปลงโบสถหลังน้ีใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม 
นําทานสู ตลาดสไปซมารเก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหทานได
อิสระเลือกซ้ือของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนของที่ระลึก เคร่ืองประดับ 
ชา กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานข้ึนช่ือและถ่ัวหลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL RAMADA MERTER HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่แปด อิสตันบูล-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-ดูไบ-กรุงเทพฯ    (B/-/-) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดท่ีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึง
ทําใหประเทศตุรกีไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยัง
เปนจุดยุทธศาสตรสําคัญเน่ืองจากเปนเสนทางเดินเรือที่เช่ือมทะเลดําทะเลมารมา
รา เราจะไดเห็นป�อมปนท่ีต้ังเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle และ 



 

 

Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เช่ือให
รถยนตสามารถวิ่งขามฝم�งยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาว
ทั้งส้ิน 1,560 เมตร และไดกลายเปนสะพานแขวนท่ียาวเปนอันดับ 4 ของโลกใน
สมัยน้ัน (ปจจุบันตกไปอยูอันดับที่ 21) ขณะที่ลองเรือพรอมด่ืมด่ํากับบรรยากาศ
สองขางทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเชและ
บานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐีท่ีสรางไดสวยงามตระการตา  

12.00 น. ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบิน Sabiha Gokcen International 
Airport 
15.30 น. เหิรฟ�าสู สนามบินดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ 
EK120 
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง (ใชเวลารอเปล่ียน 1.30 ช่ัวโมง) 
22.30 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินที่ 
EK374 
 
วันที่เกา กรุงเทพฯ           (-/-/-) 
08.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 
 

**ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญรายการทองเที่ยวอาจเปล่ียนแปลงได **  
**กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก** 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง  
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

ไฟลทขาไป EK371 BKK-DXB 02.25-05.35 
ไฟลทตอขาไป EK119 DXB-SAW 10.00-13.45 
********************************************** 
ไฟลทตอขากลับ EK120 SAW-DXB 15.35-21.00 



 

 

ไฟลทขากลับ EK374 DXB-BKK 22.30-08.00+1 
26 พ.ค.-03 มิ.ย. 
62 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 

21-29 ก.ย. 62 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 
05-13 ต.ค. 62 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 
12-20 ต.ค. 62 
19-27 ต.ค. 62 
26 ต.ค.-03 พ.ค. 
62 

31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท 

09-17 พ.ย. 62 
16-24 พ.ย. 62 
30 พ.ย.-08 ธ.ค. 
62 

30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 7,500 บาท 

 
UPDATE 19/04/19 
**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ทานข้ึนไป** 
**ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ันไมสามารถสะสมไมลได** 
หมายเหตุ 
1. ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 25 ทานข้ึนไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 2,500 บาท 
2. ไมมีราคาเด็กเน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปน
ผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปดหองพัก เปน 2 (1 TWIN + 1SGL) หองจะสะดวกกับทาน



 

 

มากกวา กรณีท่ีลูกคาพักหอง 3 ทานและบางโรงแรมไมมีหอง 3 เตียงบริการ ทําใหตองเปด
บริการเปนหอง 1TWIN + 1SGL ทางบริษัทขอเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงตามหนางาน 
กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ใหทานละ 2 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. / กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 
(Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก. 1ใบ  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates Airline ช้ันประหยัด (Economy 
Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 
คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง  
คาที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเทียบเทา 
คาอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ (บริการน้ําด่ืมบนรถ 1 ขวดเล็ก/ทาน/วัน และ ใน
รานอาหาร 1 ขวดใหญตอ 4 ทาน) 
คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน”) 
(หมายเหตุ:คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 
ปทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
**ประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ัน
การเลือกซ้ือ Optional Tour ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน** 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
คาหนังสือหนังสือเดินทาง 
คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30กิโลกรัมตอทาน) 
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพทคาอาหารส่ังพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 



 

 

คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ BELL BOY 
ของแตละโรงแรม 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเที่ยว นักทองเท่ียวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถ่ิน+คนขับรถและ
หัวหนาทัวรท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ 62 USD หรือประมาณ 2,046 บาท ตอทริป 

คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากับ 21 USD) 
พนักงานขับรถในทองถ่ิน ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากับ 14 USD) 

คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 9 วัน เทากับ 27 USD) แตทั้งน้ี
มัคคุเทศกไทยข้ึนอยูกับความประทับใจของลูกคา 
กรณียกเลิก 
กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวัน
เดินทาง 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีก
คร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทาน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให
ถาตองการ 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความ
เหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่



 

 

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว ตาม
สถานการณดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 15,000 บาท และ
คาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี** 


