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 อสิตนับลู (ISTANBUL)  สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย  ฮปิโปโดรม  สเุหร่าสนี ้ าเงนิ  พระราชวงัทอปกาปี    

 องัการา (ANKARA)  เมืองหลวงประเทศตรุก ี 

 คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA)นครใตดิ้นคารด์คัพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่หบุเขาพาซาแบค    
 

 ปามคุคาเล่ (PAMUKKALE)  ปราสาทปยุฝ้าย  เมืองโรมนัเฮยีราโพลสิ 

 คูซาดาซี (KUSADASI)  บา้นพระแม่มาร ี เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

เดินทางโดยสายการบิน MAHAN AIR (W5) 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ– สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน) – สนำมบินอสิตันบูล (ตุรก)ี                           (-/-/-) 
06.0 0 น. นักมอ้รพะณค  ั สนำมบินสุวรรณภูมิ รานาอผูโ้ดยสาอขารระอกหว่างปอกเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคำน์เตอร์ M   สำย

กำรบินมำฮำนแอร์ (W5) พีเจา้หคา้ท่ีบอิษณทฯนรยตร้คอณบแลกร าควยนวาพสกดวะดา้คเระสาอะาอเดิคทาง. 
09.20 น. รระเดิคทางสู่ กรุงเตหะรำน ปอกเทศริหอ่าค โดยสายะาอบิคมำฮำนแอร์  เทีย่วบินที ่W5 050  
14.10 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน)  จาะคณ้คอรต่รเนอ่ืรงเมื่รเดิคทางสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ี
17.15 น. รระเดิคทางสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายะาอบิคมำฮำนแอร์  เทีย่วบินที ่W5 114  
19.00 น. เดิคทางถึง สนำมบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) สคาพบิคใหพ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดขรงปอกเทศตุอะี  ค าท่าคผา่คมิธีะาอ

ตอวจนคเขา้เพืรง,ศุละาะอแลกอณบสณพภาอกเอียบอ้รย (เวลำประเทศตุรกช้ีำกว่ำประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง) 
ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย  
  ทีพ่กั PULLMAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง อสิตันบูล(ประเทศตุรก)ี – สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดรม – สุเหร่ำสีน ้ำเงิน – พระรำชวังทอปกำปี – 
เมอืงองักำรำ                                                                                                                                   (B/-/D)                                                                                                        

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 **ข้อก ำหนด โปรดแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ ส ำหรับกำรเข้ำชมสุเหร่ำและภ ำเปช นต้องาอดรองเท้ำก่อนเข้ำชม  ** 

สุภำพสตรี  :ควรสวมกำงเกงขำยำวคลุมข้อเท้ำ เส้ือแขนยำวคลุมข้อมอื มดิชิดไม่รัดรูปและเตรียมล้ำส ำหรับคลุมศีรวะ   

👳 สุภำพบุรุว   :ควรสวมกำงเกงขำยำวและเส้ือแขนยำว ไม่รัดรูป  🧕 
  

 ☞ ชพ  สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA)  หอืรช่ืรใคปณจจุบณค นืร มิมิธภณั ฑ์ฮายาโซฟีรา 
หอืรฮาเจียโซเฟีย HAGIA SOPHIA MUSEUM   1  ใค  7  ส่ิงพหณศจออยข์รงโละยุนะลาง ใครดีตเปอ คโบสถ์ทางศาสคา
นอิสตศ์าสคาคิะายรรอ์โธดระส์ มอกเจา้จณะอมออดินรคสแตคติคเปอ คผูส้อ้าง ใชเ้วลาสอ้าง 17 ปี ปณจจุบณคเปอ คท่ีปอกชุพ
สวดพคตข์รงชาวพุสลิพแลกะลายเปอ คมิมิธภณั ฑท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหค่ึง.  
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  ☞ ชพ   ภัตุรัสสุลต่ำนอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สคาพแข่งพา้ขรงชาวโอพณค จุดศูคยะ์ลางแห่ง
ะาอท่รงเท่ียวเพืรงเะ่า สอ้างข้ึคใคสพณยจณะอมออดิเซปติพิรุสเซเวอุสเมื่รใช้เปอ คท่ีแสดงะิจะออพต่างๆขรงชาวเพืรง 
ต่รพาใคสพณยขรงจณะอมออดินรคสแตคติคฮิปโปโด
อพไดอ้ณบะาอขยายใหะ้วา้งข้ึคตองะลางเปอ คท่ีตณ้งแสดง
ปอกติพาะออพต่าง ๆซ่ึงส่วคใหญ่เปอ คศิลปกใคยนุะอีะ
โบอาัใคสพณยรรตโตพณคสถาคท่ีแห่งค้ีใช้เปอ คท่ีจณด
งาคมิธีแต่ใคปณจจุบณคเหลืรเมียงมื้คท่ีลาคด้าคหค้า
พณสยิดสุลต่าครกห์เพตซ่ึงเปอ คท่ีตณ้งขรงเสาโรเบลิะส์3 
ตค้ นืรเสาท่ีสอ้างใครียิปต์เมื่รถวายแะ่ฟาโอห์ทุตโพ
ซิสท่ี 3 ถูะค าะลณบพาไวท่ี้ริสตณคบูลเสาตค้ท่ีสรง นืร 

เสางู แลกเสาตค้ท่ีสาพ นืรเสานรคสแตคติคท่ี 7  

 ☞ ชพ  สุเหร่ำสีน ้ำเงิน (BLUE MOSQUE)  หรือ 
SULTAN  AHMET MOSQUE  ถืรเปอ คสุเหอ่าท่ีพี
สถาปณตยะออพเปอ คสุดยรดขรง 2 จณะอวออดิ นืร รรต
โตพณคแลกไบเซคไทค์  เมอากได้อวบอวพเรา
รงน์ปอกะรบจาะวิหาอเซคต์ โซ เฟียผควะะณบ
สถาปณตยะออพแบบริสลาพดณ้งเดิพ ถืรว่าเปอ คพณสยิดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดใคตุอะี สาพาอถจุนคไดเ้อืรคแสค ใช้เวลา
ใคะาอะ่รสอ้างคาคถึง 7  ปี อกหว่าง น .ศ .1061-1010 
โดยตณ้งช่ืรตาพสุลต่าคผูส้อ้างซ่ึงะอนืร Sultan Ahmed คณ้คเรง  
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☞ ชพ  พระรำชวงัทอปกำปี (TOPKAPI PALACE) ปณจจุบณคนืรมิมิธภณั ฑข์คาดใหญ่ใคคนอรีสตณคบูล เปอ คสถาคท่ี
ดึงดูดคณะท่รงเท่ียว โดยสุลต่าคเพห์เหพอดท่ี 2 แห่งจณะอวออดิรรตโตพณค สาพาอถมิชิตะอุงนรคสแตคติโคเปิลไวไ้ด ้จึง
พีน าสณ่งใหส้อ้างมอกอาชวณงข้ึคพาใหพ่แลกให้ช่ืรมอกอาชวณงแห่งใหพ่ค้ีวา่ มอกอาชวณงว ณงคิวริพมีเอียล เวลาผา่คไปดว้ย
ะาอบูอักซ่รพแซพหลายนอณ้ ง โดยมอกอาชวณงว ณงคิวริพมีเอียล  (IMPERIAL NEW PALACE) ย ณงนงถูะใชเ้ปอ คนลณงขรง
จณะอวออดิ, หร้งสพุด แลกโองเหอียญะษาปั์ แลกถูะตณ้งช่ืรใหพ่วา่ทรปะาปี  (TOPKAPI) ซ่ึงพีนวาพหพายวา่ ปอกตูปืค
ใหญ่ แลกต่รพาถูะเปล่ียคเปอ คมิมิธภณั ฑ์ ปณจจุบณคย ณง
เปอ คส่วคหค่ึงขรงปอกวณติศาสตอ์ริสตณคบูล ท่ีได้อณบ
ะาอข้ึคทกเบียคเปอ คพอดะโละ ขรงรงน์ะาอยูเคสโะ 
มอกอาชวณงแห่งค้ีสาพาอถพรงเหอคช่รงแนบบรส
ฟรอณสโะลเดคฮรอ์คแลกทกเลพาอ์พาอ่าได้รย่าง
ชณดเจค แ ลกใคช่วงท่ีเจอิญสูงสุดขรงราัาจณะอรรตโต

พณค  มอกอาชวณงแห่งค้ีพีอาชวงศ์แลกข้าอาชบอิมาอ
ราศณยรยู่อวพะณคพาะถึงส่ีมณคะว่านค ค าท่าคเข้าชพ
ส่วคขรงทร้งมอกโองท่ีเปอ คท่ีจณดแสดงทอณมยส์พบณติขา้วขรงเนอ่ืรงใชส่้วคมอกรงนเ์นอ่ืรงเงิคต่างๆ พาะพาย   
 
 
อสิระอำหำรกลำงวนั ณ  SULTAN AHMED SQUARE 
 

  ☞ เดิคทางสู่  เมืองอังกำรำ (ANKARA)  เพืรงหลวงขรงปอกเทศตุอะี เพืรงท่ีใหญ่เปอ ครณคดณบสรงอรงจาะริส
ตณคบูล พีนวาพส านณญทณ้งทางธุอะิจแลกรุตสาหะออพ เปอ คศูคยะ์ลางขรงอณฐบาลตุอะีแลกเปอ คท่ีตณ้งขรงสถาคทูตปอกเทศ
ต่างๆ ศูคยะ์ลางขรงะาอนา้ขาย ใหท้่าคริสอกมณะผร่คบคอถชพววิเพืรง (ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 4.30 ชพ.( 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  

 ทีพ่กั  ICKALE  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 

วนัทีส่ำม เมอืงองักำรำ – เมอืงคปัปำโดเกยี (CAPPADOCIA) – ทะเลสำบเกลอื – นครใต้ดินชำดัค – หุบเขำอซิุ
ซำร์ – หมู่บ้ำนอวำนอส - ชมโชว์ระบ ำหน้ำท้อง (BELLY DANCE)                                     (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

  ☞ เดิคทางสู่  เมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA)  พาจาะภาษาเปรอ์เชีย นณตปาตุะา (KATPATUKA) เพืรง
พหณศจออยท่ี์ไดอ้ณบะาอปอกะาศจาะรงนะ์าอยูเคสโะให้เปอ คเพืรงพอดะโละ เพ่ืรปี น  .ศ . 1985 ตณ้งรยูบ่คมื้คท่ีๆ เนยเปอ ค
ภูเขาไฟพาะ่รค ช่ืร เรรอ์ซีเยส (ERCIYES) เพืรงค้ีเะิดจาะะาออกเบิดขรงภูเขาไฟแลกถูะลาวาปะนลุพหลายมื้คท่ีทณบ
ถพะณคเปอ คอกยกเวลายาวคาคจคะลายเปอ คหิค ผา่คลพ,ฝค,มายุ ปณจจุบณคเะิดเปอ คภูพิปอกเทศท่ีพีนวาพสวยงาพแปละตา
จคะลายเปอ คแหล่งท่รงเท่ียวท่ีคิยพส าหอณบคณะท่รงเท่ียวแลกรีะไฮไลทข์รงเพืรงค้ีนืรเปอ คจุดข้ึคบรลลูคท่ีพีวิวสวยงาพ

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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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ท่ีสุด  อกหวา่งทาง แวกถ่ายอูป  ทะเลสำบเกลือ (LAKE TUZ)  ทกเลสาบท่ีใหญ่เปอ ครณคดณบสรงใคตุอะีแลกเปอ คหค่ึง
ใคทกเลสาบค ้าเนอพท่ีใหญ่ท่ีสุดใคโละ 

 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 

 ☞ ชพ  นครใต้ดินชำดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เพ่ืร 2-3 มณคปีะ่รคนอิสตะาล ชาวนณปปาโดเชีย
ได้พีะาอสอ้างเพืรงใต้ดิคเมื่รเปอ คหลุพหลบภณยจาะะาอบุะอุะ
ขรงชาวโอพณค ขุดเจากไปเอ่ืรยๆ จคใต้มื้คดิคนณปปาโดเชีย
ะลายเปอ คเพืรงรีะหลายๆ เพืรง ภายใคพีทณ้ง โบสถ์นอิสจณะอ 
โองเอียคสรคศาสคา โองเะอบไวค์ นระไพ้ บ่รค ้ า ห้รง โถง 
หร้งครค ห้รงค ้ า ห้รงถครพราหาอ ห้รงนอณว ห้รงราหาอ ฯลฯ 
แลกย ณงพีรีะหลายส่วคท่ีย ณงไพ่ได้ขุดน้ค ให้ท่าคได้ชพนวาพ
พหณศจออยเ์พืรงใตดิ้คแลกเะอบภามปอกทณบใจตาพรณธยาศณย จคถึง
เวลารณคสพนวอ. 

 
 แวกถ่ายอูป  หุบเขำอุซิซำร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขานลา้ยจรพปลวะขคาดใหญ่ ใชเ้ปอ คท่ีรยูร่าศณย ซ่ึงหุบเขาดณงะล่าวพีอูมอุค พีอรยเจาก อรยขดุ รณคเะิดจาะฝีพืรพคุษยไ์ปเะืรบทณว่ทณ้งภูเขา เมื่รเราไวเ้ปอ คท่ีรยูร่าศณย. 

 
 

 

  

☞

  
แ
ว
ก
ถ่
า
ย
อู
ป
  
ห
มู่บ้ำนอวำนอส (AVANOS) หพู่บา้คท่ีพีช่ืรเสียงเะ่ียวะณบเนอ่ืรงปณ้ คดิคเผา รุปะอั์ท่ีใชภ้ายใคบา้ค ถว้ย,ชาพ,ไห,โร่ง,
แจะณคแลกเนอ่ืรงปอกดณบบา้ค.   
  

https://hmong.in.th/wiki/Lake
https://hmong.in.th/wiki/Turkey
https://hmong.in.th/wiki/Hypersaline_lake
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำร     
  

หลณงอณบปอกทาคราหาอ    ☞ ชมกำรแสดงพืน้เมือง+เคร่ืองดื่มท้องาิ่น  ระบ ำหน้ำท้อง (BELLY DANCE) โชว์
ทร้งถ่ิคท่ีสวยงาพ ศิลปกท่ีโดดเด่คขรงชาวตุอะี  (หมำยเหตุ กำรแสดงโชว์พืน้เมืองขึน้อยู่กับสาำนกำรณ์ ณ ปัภภุบัน 
หำกมีกำรยกเลกิกำรแสดงทำง บ.ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแภ้งยกเลกิโดยไม่ต้องแภ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ) 
 

 ทีพ่กั  FOSIL CAVE  HOTEL (โรงแรมา ำ้) หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ เมอืงคปัปำโดเกยี – * OPTION TOUR ขึน้บอลลูนชมเมอืงคปัปำโดเกยี * –พพิธิภัณฑ์กลำงแภ้งเกอเรเม่ 
– หุบเขำนกพิรำบ – หุบเขำพำซำแบค – เมืองคอนย่ำ – คำรำวำนซำรำย – เมืองปำมุคคำเล่          
(B/L/D) 

 

เช้ำมืด คณะพร้อมกนั ณ ภุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕  ขึน้บอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)   ☂  ขึน้บอลลูน สัญลักวณ์

ของตุรกี ชพมอกราทิตยย์าพเชา้ ชพนวาพงาพขรงเพืรงนณปปาโดเะีย มาโคอาพ่าวิว ชพเพืรงราอยธออพโบอาั เพืรง
แห่งพคต์เสค่ห์ สณพผ ณสบออยาะาศพุพสูง เะอบภามท่ีสวยงาพอรบตณว ☂ (ค่ำใช้ภ่ำยท่ำนสำมำราติดต่อสอบาำมภอง 
OPTION และช ำระเงินได้ที่หัวหน้ำทัวร์ ประมำณ 230 USD/ท่ำน  *กำรขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศที่
เหมำะสม* โดยภะค ำนึงาึงควำมปลอดภัยของลู้เดินทำงเปช นส ำคัญ)  
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B A L L O O N 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

  ☞ ชพ พิพิธภัณฑ์กลำงแภ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถาคท่ีแห่งค้ีเะิดข้ึคจาะะาอขุดเจากถ ้า
หิคหลายลูะเมื่รท าเปอ คโบสถ์ส าหอณบเปอ คศูคยอ์วพขรงผูท่ี้คณบถืรศาสคานอิสต์ เปอ คถ่ิคฐาคท่ีตณ้งขรงผูน้คตณ้งแต่ะ่รค
นอิสตะาลแลกย ณงเปอ คสถาคท่ีซ่ึงชาวนอิสเตียคยุนแอะใช้หลบหคีภณยะาอล่าสณงหาอจาะจณะวออดิโอพณค ไดอ้ณบะาอข้ึค
ทกเบียคเปอ คพอดะโละโดยรงน์ะาอยูเคสโะใคปี น  .ศ  . 1985 ปณจจุบณคเปอ คมิมิธภณั ฑ์แบบเปิดท่ีแสดงเอ่ืรงอาวชีวิต
นวาพเปอ ครยูข่รงชาวนณปปาโดเชียค (CAPPADOCIAN)  
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  ☞ แวกถ่ายอูป หุบเขำนกพิรำบ (PIGEON VALLEY)  จุดชพวิวรยูต่องบอิเวัหคา้ผาท่ีชาวเพืรงโบอาัไดขุ้ดเจาก
เปอ คอู เมื่รใหค้ะมิอาบเขา้ไปท าอณงราศณยรยู ่ ชาวบา้คเล้ียงคะมิอาบไวเ้มื่รค าพูลพาท าเปอ คปุ๋ยบ าอุงตค้ไพ ้จาะจุดชพวิว
สาพาอถพรงเหอคปอาสาทรุชิซาอ์  (UCHISAR CASTLE) แลกย ณงพีตค้ไพจ้  าลรงท่ีเตอพไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวครยูโ่ดด
เด่ค ริสอกถ่ายภามตาพรณธยาศณย. 

☞ แวกถ่ายอูป หุบเขำพำซำแบค (PASABAG VALLEY) ะลุ่พภูเขาหิคแปละตาอูปะอวยนลา้ยพีหพวะวางรยูบ่คสุด 
รดีตเพ่ืร 1,500 ปีท่ีแลว้สถาคท่ีแห่งค้ีเนยเปอ คท่ีม  าคณะขรงบาทหลวงไซพรคท่ีเดิคทางพาเมื่รปลีะวิเวะ แสวงหาท่ี
ปฏิบณติธออพแลกไดพ้าเจรสถาคท่ีแห่งค้ี (HERMITAGE OF ST.SIMON) แลกเปอ คท่ีคิยพส าหอณบมอกรีะหลายรงนใ์ค
เวลาต่รพา จคไดอ้ณบรีะสพญาวา่ THE VALLEY OF THE MONKS. 

 ☞ เดิคทางสู่  เมืองคอนย่ำ (KONYA) ใครดีตเนยเปอ คเพืรงหลวงขรงราัาจณะอเซลจุะเติอ์ะ   .ศ .น (1077-1118) 
ราัาจณะอแห่งแอะขรงชาวเติอ์ะใคตุอะี หอืรท่ียุนคณ้คเอียะรคาโตเลีย เปอ ครู่ขา้วรู่ค ้ าขรงปอกเทศ นคส่วคใหญ่พี
ราชีมท าคา พีะาอปลูะฝ่ิคแลกผลไพร้อ่รย เพืรงค้ีพีปอกวณติท่ีเะ่าแะ่พาะ เปอ คท่ีตณ้งขรงสุสาคเพฟลาคา ผูอิ้เอ่ิพะาอท า
สพาธิแบบเปอ ควงะลพ ใคแต่ลกปีจึงพีผูแ้สวงบุญพาเยืรคท่ีค่ีะณคเปอ คจ าควคพาะ (ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 3 

(CARAVANSARAI) ท่ีมณะขรงะรงนาอาวาคใคสพณยชพ.(  อกหว่างทาง   แวกถ่ายอูป นาอาวาคซาอาย 
โบอาั เปอ คสถาคท่ีมณะแอพขรงะรงนาอาวาคตาเส้คทางสายไหพแลกชาวเติอ์ะสพณยรรตโตพณค 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 
 
 

  ☞ เดิคทางสู่  เมืองปำมุคคำเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปรำสำทปุยฝ้ำย (COTTON CASTLE) รยูใ่คเพืรงช่ืร
เดียวะณค จณงหวณดเดคิซลี ปอกเทศตุอะี เปอ คเคิคเขาหิคปูคสีขาว พีนวาพยาวปอกพาั 2.7 ะิโลเพตอ สูง 160 เพตอ เะิด

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
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จาะค ้ามุอ้รคท่ีค าแนลเซียพนาอ์บรเคตพาตะตกะรค ปาพุนนาเล่ ไดอ้ณบะาอข้ึคทกเบียคเปอ คแหล่งพอดะโละอ่วพะณบฮี
เรอาโปลิสซ่ึงเปอ คเพืรงโบอาัท่ีตณ้งรยูบ่คปาพุนนาเล่ ใค ม .ศ.2531 (ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 5 ชพ.( 

 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำร    

 ทีพ่กั  LYCUS  RIVER  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 

วนัทีห้่ำ เมอืงปำมุคคำเล่ – เมอืงคูซำดำซี – เมอืงเฮียรำโพลสิ – ปรำสำทปุยฝ้ำย – บ้ำนพระแม่มำรี – เมอืงโบรำณ
เอฟฟิซุส                                                                                                                                     (B/L/D) 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

 ☞ เดิคทางสู่  เมืองคูซำดำซี (KUSADASI)  เพืรงท่าท่ีส านณญทางะาอนา้รีะเพืรงหค่ึงขรงตุอะีท่ีเปอ คสถาคท่ีตณ้งขรง
โบอาัสถาคท่ีส านณญส่ิงพหณศจออยย์นุโบอาั (ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 3 ชพ.( 
 

☞ ชพ  เมืองเฮียรำโพลสิ (HIERAPOLIS) เพืรงโอพณคโบอาัท่ีสอ้างลร้พอรบบอิเวัท่ีเปอ คค ้ ามุเะลืรแอ่อ้รคซ่ึงเช่ืร
ะณคว่าพีสออมนุัใคะาออณะษาโอนเพ่ืรเวลาผ่าคไปภณยธออพชาติไดท้  าให้เพืรงค้ีเะิดะาอมณงทลายลงเหลืรเมียงซาะ
ปอณะหณะมณงะอกจายรยูท่ ณว่ไป เช่คโองลกนอแรพฟิเธียอ์เตรอ์ขคาดใหญ่ วหิาอรมรลโล สุสาคโอพณคโบอาั. 

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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 ☞ ชพ  ปรำสำทปุยฝ้ำย (Pamukkale)  ค ้ าตะหิคปูคสีขาวท่ีเะิดข้ึคจาะธาอค ้ าใตดิ้คท่ีพีรุัหภูพิปอกพาั 35 รงศา
เซลเซียส ซ่ึงเปอ คแอ่หิคปูคผสพรยูใ่คปอิพาัท่ีสูงพาะไหลลงพาจาะภูเขา “นาลดาะึ ”ท่ีตณ้งรยูห่่างรระไปทางทิศเหคืร 
แลกท าปฏิะิอิยาจณบตณวแของเะากะณคเปอ คอ้ิว เปอ คแร่ง เปอ คชณ้ค ลดหลณค่ะณคไปตาพภูพิปอกเทศ เะิดเปอ คปอกติพาะออพ
ธออพชาติ รณคสวยงาพแปละตาท่ีโดดเด่คเปอ คเระลณะษั์ จคท าให้ปาพุนนาเล่แลกเพืรงเฮียอาโมลิสไดอ้ณบะาอยะยร่ง
จาะรงน์ะาอยูเคสโะให้เปอ คพอดะโละทางธออพชาติแลกวณฒคธออพใคปี น  .ศ  . 1988 ชพนวาพสวยงาพขรงแร่งค ้ า
หิคปูคธออพชาติตณดะณบหคา้ผาท่ีะวา้งขวางพีลณะษักสวยงาพพหณศจออยแ์ตะต่างรระไปพาะพายนลา้ยหิพก ะร้คเพฆ
หอืรปุยฝ้ายค ้าแอ่พีรุัหภูพิปอกพาั 33 – 35.5 รงศาเซลเซียส ริสอกเะอบภามปอกทณบใจจคถึงเวลารณคสพนวอ 
 

 
 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 

☞ ชพบอิเวัภายคระ บ้ำนพระแม่มำรี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูะนค้มบรยา่ปาฏิหาอิย ์โดยแพ่ชีตาบรด
ชาวเยรอพณค ช่ืร แรคคา แนเทรอีค เรพเพรอิช Anna Catherine Emmerich เพ่ืรปี น.ศ.   1771-1281  ไดเ้ขียคบออยาย
สถาคท่ีไวใ้คหคณงสืรรยา่งลกเรียดอาวะณบเหอคดว้ยตาตคเรง เพ่ืรเธรเสียชีวิตลง พีนคมยายาพสืบเสากนค้หาบา้คหลณง
ค้ี จคมบใคปี น .ศ  .1211  ซ่ึงเช่ืระณควา่เปอ คท่ีสุดทา้ยท่ีมอกแพ่พาอีพาราศณยรยูแ่ลกส้ิคมอกชคพใ์คบา้คหลณงค้ี ปณจจุบณค
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บา้คมอกแพ่พาอีไดอ้ณบะาอบูอักเปอ คบา้คริฐชณ้คเดียว ภายใคพีอูปปณ้ คขรงมอกแพ่พาอี ซ่ึงมอกสณคตปาปา โป๊ป เบเค
ดิะส์ท่ี 0 ไดเ้นยเสดอจเยรืคท่ีค่ี . 
 

 
 

 ☞ ชพ  เมืองโบรำณเอฟิซุส  )EPHESUS) เพืรงโบอาัท่ีพีะาอบ าอุงอณะษาไวเ้ปอ ครยา่งดีเพืรงหค่ึง เนยเปอ คท่ีรยูข่รง
ชาว  (Ionia   (จาะะอีะ ซ่ึงรมยมเข้าพาปณะหลณะสอ้างเพืรง ซ่ึงอุ่งเอืรงข้ึคใคศตวออษท่ี  0  ะ่รคนอิสต์ะาล ต่รพาถูะ
อุะอาคเขา้ยึดนอรงโดยมวะเปรอ์เซียแลกะษณตอิยร์เลอะซาคเดรอ์พหาอาช ภายหลณงเพ่ืรโอพณคเข้านอรบนอรงะอได้
สถาปคาเรฟฟิซุส ข้ึคเปอ คเพืรงหลวงต่างจณงหวณดขรงโอพณค ชพ  ห้องอำบน ้ำแบบโรมันโบรำณ (ROMAN BATH) ท่ี
ย ณงนงเหลืรอ่รงอรยขรงห้รงรบไรค ้ า ให้เหอครยูจ่คถึงทุะว ณคค้ี   ,ห้รงสพุดโบอาั ท่ีพีวิธีะาอเะอบอณะษาหคณงสืรไวไ้ด้
เปอ ครยา่งดีทุะส่ิงทุะรยา่งลว้คเปอ คศิลปกแบบเฮเลคคิสตินท่ีพีนวาพร่รคหวาคแลกฝีพืรปอกัีต. 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำร    

 ทีพ่กั  MARTI  BEACH  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก เมอืงคูซำดำซี – วหิำรอะโครโปลสิ – เมอืงอสิตันบูล – ตลำดเคร่ืองเทศ                                        (B/L/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 ☞ เดิคทางสู่  วหิำรอะโครโปลิส แห่งเพอร์กำมอน (PERGAMON ACROPOLIS)   รกโนอโปลิส ตณ้งรยูบ่คภูเขาสูง
ใคเพืรง เมรอ์ะาพรค ถูะะ่รตณ้งแลกอุ่งเอืรงท่ีสุดใคสพณยมอกเจา้ รูพาเคสท่ี 1 (EUMENENES I ) แห่งอาชวงศเ์มระาอ์
พาเค่ (PERGAMANE) อกหว่าง 263-241 ะ่รคนอิสตะะาล ท่ีค่ีไดะ้ลายเปอ คศูคยะ์ลางแห่งะาอเอียคอู้ขรงโละสพณย
โบอาั ต่รพามอกเจา้ แรททาลุสท่ี3 (ATTALIS III) ทองยะเพืรงให้แะ่ราัาจณะอโอพณคเพ่ืร 133 ปีะ่รคนอิสตะาลแลก
ไดะ้ลายเปอ คเพืรงหลวงขรงแนวค้เรเชียภายใตร้าัาจณะอโอพณค  ข้ึคสู่ภูเขาสูงสณพผ ณสะณบบออยาะาศแลกซาะบางส่วค
ขรงเพืรงท่ีย ณงหลงเหลืรราอยธออพโบอาัให้ไดช้พ ชพนวาพยิ่งใหญ่ขรงวิหาอแห่งค้ี สพนวอแะ่ค าท่าคเดิคทางสู่ริส
ตณคบูล 
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
 

 ☞ เดิคทางสู่  เมืองอสิตันบูล (ISTANBUL)  เพืรงส านณญรณคดณบ 1ขรงปอกเทศ เดิพช่ืร นรคแสตคติโคเปิล เปอ คเพืรง
ท่ีพีปอกชาะอพาะท่ีสุดใคปอกเทศตุอะี ตณ้งรยูบ่อิเวัช่รงแนบบรสฟรอณส(BOSPHORUS( ซ่ึงท าให้ริสตณคบูลเปอ คเพืรง
ส านณญเมียงเพืรงเดียวใคโละ ท่ีตณ้งรยูใ่ค 2 ทวปีนืร ทวปียโุอป (ฝณ่ง THRACE ขรงบรสฟรอณส( แลกทวีปเรเชีย (ฝณ่งรคา
โตเลีย( ซ่ึงใครดีตริสตณคบูลเปอ คเพืรงส านณญขรงชคเผ่าจ าควคพาะใคบอิเวัคณ้ค จึงส่งผลให้ริสตณคบูลพีช่ืรเอียะ
แตะต่างะณครระไป  (ใชเ้วลาใคะาอเดิคทางปอกพาั 6 ชพ.( 

 ☞ สู่  ตลำดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET) ตณ้งรยูใ่ะละ้ณบสกมาคะาลาตา สอ้างข้ึคตณ้งแต่ช่วงปี น  .ศ .1660 เปอ คตลาด
ใคอ่พแลกเปอ คตลาดท่ีใหญ่เปอ ครณคดณบสรงใคริสตณคบูล สิคนา้ส่วคใหญ่นืรเนอ่ืรงเทศเปอ คหลณะ ทณ้งย ณงพีถณว่ชคิดต่าง ๆ 
อณงผึ้ง ค ้ าพณคพกะระ ไปจคถึงเส้ืรผา้เนอ่ืรงปอกดณบ ฯลฯ ริสอกช้รปป้ิง อิสระอำหำรค ่ำ ตาพรณธยาศณย จคถึงเวลาคณด
หพาย 

     

  ทีพ่กั PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัทีเ่ภชด เมอืงอสิตันบูล – สนำมบินอสิตันบูล (ตุรก)ี – สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน)                                   (B/-/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัรับประทำนอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอสิตันบูล 
12.15 น. รระเดิคทางสู่ กรุงเตหะรำน ปอกเทศริหอ่าค โดยสายะาอบิคมำฮำนแอร์  เทีย่วบินที ่W5 117 
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16.45 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อหิร่ำน)  จาะคณ้คอรต่รเนอ่ืรงเมื่รเดิคทางสู่ ประเทศไทย 
22.10 น. รระเดิคทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายะาอบิคมำฮำนแอร์  เทีย่วบินที ่W5 051 
 

วนัทีแ่ปด สนำมบินสุวรรณภูม ิ
07.25 น. เดิคทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวณสดิภาม มอ้รพนวาพปอกทณบใจ. 
 

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

ร้ำนช้อปป้ิง  :  ระหว่ำงทำงแวะร้ำนช้อปป้ิง โรงงำนพรม , โรงงำนภิวเวอร์ร่ี , เคร่ืองป้ันดินเลำ , โรงงำนเคร่ืองหนัง , ร้ำนขนม 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัร์ท่องเทีย่วสำมำราเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแภ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริวัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำ
ทวัร์,คนขับราของแต่ละสาำนที)่ เปช นลู้บริหำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม *กรณีทีบ่ำงรำยกำรไม่สำมำราเปช นไปตำมโปรแกรมที่ก ำหนดได้
เนื่องภำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรภรำภรในแต่ละสาำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริวัทฯ ภะภัดเปช นรำยกำรหรือพำหนะอื่นแทนและภะค ำนึงาึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของลู้เดนิทำงเปช นส ำคญั. 
*ร้ำนอำหำรปรับตำมควำมเหมำะสมของเส้นทำงทัวร์ หำกต้องกำรตำมรอยเพภมูมมำม ซ่ึงอยู่นอกเหนือรำยกำรทัวร์ ท่ำนสำมำราตำมรอยเพภ
มูมมำมได้ในช่วงเวลำอสิระของรำยกำรทวัร์* 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  สิงหำคม-ตุลำคม 2565 
รำคำ / ท่ำน 

ลู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

พุธ – พุธ 24-31 สิงหำคม 2565 29,888 +6,000 
พุธ – พุธ 07-14 กนัยำยน 2565 29,888 +6,000 
พุธ – พุธ 21-28 กนัยำยน 2565 29,888 +6,000 
พุธ – พุธ 05-12 ตุลำคม 2565 31,777 +6,000 
พุธ – พุธ 12-19 ตุลำคม 2565 31,777 +6,000 
พุธ – พุธ 19-26 ตุลำคม 2565 31,777 +6,000 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 น่าตณว๋เนอ่ืรงบิคไป-ะลณบมอ้รพนัก   
 น่าภาษีสคาพบิคทุะแห่งท่ีอกบุตาพอายะาอ 
 น่าค ้าหคณะะอกเป๋าสณพภาอกท่าคลกไพ่เะิค 30 ะิโละอณพ  
  น่าอถอณบ-ส่งแลกค าเท่ียวตาพอายะาอ มอ้รพนคขณบอถท่ีช าคาญเส้คทาง  
  น่าท่ีมณะตาพท่ีอกบุใคอายะาอ มณะหร้งลก 2 ท่าค  
แต่ลกโองแอพจกพีะาอวางผณงหร้งมณะแต่ลกปอกเภทแตะต่างะณค จึงท าใหห้ร้งมณะแต่ลกปอกเภทไพ่ไดร้ยูติ่ดะณคหอืรรยูน่คลกชณ้ค บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 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 ห้อง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  น่าเขา้ชพสถาคท่ีต่างๆ ตาพอายะาอ  
  น่าราหาอตาพพ้ืรท่ีอกบุใคอายะาอ    
 น่าพณนนุเทศะผ์ูพี้ปอกสบะาอั์ค าเท่ียวนรยบอิะาอแลกร าควยนวาพสกดวะตลรดะาอเดิคทาง 
 น่าปอกะณครุบณติเหตุอกหวา่งเดิคทาง วงเงิคท่าคลก 1,000,000 บาท  (เง่ืรคไขตาพะอพธออพ(์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่ รวม 
  น่าใชจ่้ายส่วคตณวคระเหคืรจาะอายะาอท่ีอกบุ เช่ค น่าท าหคณงสืรเดิคทาง,น่าโทอศณมท,์น่าริคเตรอ์เคอต,น่าซณะอีด,พิคิบาอ์ใคห้รง 

อวพถึงน่าราหาอแลกเนอ่ืรงด่ืพท่ีสณ่งเมิ่พคระเหคืรอายะาอ น่าธออพเคียพหคณงสืรเดิคทาง,น่าค ้ าหคณะเะิคจาะทางสายะาอบิค
ะ าหคด,น่าอณะษามยาบาล ะอัีเะิดะาอเจอบป่วยจาะโอนปอกจ าตณว,น่าะอกเป๋าเดิคทางหอืรขรงพีน่าท่ีสูญหายใคอกหว่างะาอ
เดิคทางเปอ คตค้  

โปรแกรมทวัร์ไม่มรีำคำเดชก เน่ืองภำกเปช นรำคำพเิศว 
ทำรกต้องมอีำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทำงไปและกลบั 

*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำน้ัน  กรณต่ีำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  
ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำทปิคนขบัรา มคัคุเทศก์ท้องาิ่น 

ท่ำนละ 2,500 บำท หรือ 70 USD / ตลอดกำรเดินทำง / ต่อท่ำน  

*ช ำระทีส่นำมบินก่อนออกเดินทำง* 
ในส่วนหัวหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใภของท่ำน **ไม่ได้บังคบั**   

ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิ วนัละ 50 บำท / ท่ำน / วนั 
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 ค่ำทิปคนขับรา,มัคคุเทศก์ท้องาิ่น ท่ำนละ 2,500 บำท หรือ 70 USD /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ วัน

เดินทำง  
ส่วนหัวหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใภของท่ำน **ไม่ได้บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิ วนัละ 50 บำท / ท่ำน / วนั 

 ค่ำภำวีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำวีหัก ณ ทีภ่่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำวีสนำมบิน ในกรณทีีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริวัทฯไม่ได้ภัดให้แก่ท่ำนเน่ืองภำกป้องกันกำรสูญหำยภำกมิภฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำ

มำในโรงแรมทีพ่กัและเพือ่ควำมสะดวกรวดเรชวในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวภ RT-PCR TEST 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1. ใคะาอจรงะอุัา ช ำระค่ำมัดภ ำทัวร์ท่ำนละ 20,000 บำท  มอ้รพหค้ามาสปรอ์ต หาะไพ่ช าอกตาพท่ีบอิษณทะ าหคด ขร
รคุญาตตณดท่ีคณง่เมื่รใหลู้ะนา้ท่าคร่ืคท่ีอรท่ีคณง่รยูโ่ดยรณตโคพณติ  แลกตร้งช าอกน่าทณวอ์ส่วคท่ีเหลืระ่รคเดิคทางรยา่งคร้ย 35 วณค 
หาะท่าคไพ่ช าอกเงิคตาพะ าหคดใหถื้รวา่ท่าคสลกสิทธิใคะาอเดิคทางคณ้ค ๆ เพ่ืรท่าคช าอกเงิคน่าทณวอ์เอียบอ้รยแลว้ ทางบอิษณท
ฯถืรวา่ท่าคยรพอณบเง่ืรคไขแลกขร้ตะลงต่างๆท่ีไดอ้กบุไวท้ณ้งหพดค้ีแลว้ 

 
2. เพ่ืรท่าครระเดิคทางไปะณบนักแลว้ ท่าคงดะาอใชบ้อิะาออายะาอใดอายะาอหค่ึง หอืรไพ่เดิคทางมอ้รพนักถืรวา่ท่าคสลก

สิทธ์ิ ไพ่ราจเอียะอ้รงน่าบอิะาอ แลกเงิคพณดจ านืค ไพ่วา่ะอัีใดๆ ทณ้งส้ิค  
3. ะอัีท่ีะรงตอวจนคเขา้เพืรงทณ้งท่ีะอุงเทมฯ แลกใคต่างปอกเทศปฏิเสธพิให้เดิคทางรระหอืรเขา้ปอกเทศท่ีอกบุใคอายะาอ

เดิคทาง  บอิษณทฯ ขรงสงวคสิทธ์ิท่ีจกไพ่นืคน่าบอิะาอไพ่วา่ะอัีใดๆ ทณ้งส้ิค 
4. บอิษณทฯ ขรสงวคสิทธ์ิท่ีจกเปล่ียคแปลงอายลกเรียดบางปอกะาอใคทณวอ์ค้ี เพ่ืรเะิดเหตุจ าเปอ ค สุดวิสณย จคไพ่ราจแะไ้ขได ้แลก

จกไพ่อณบผิดชรบใดๆ ใคะอัีท่ีสูญหาย สูญเสียหอืรไดอ้ณบบาดเจอบ ท่ีคระเหคืรนวาพ อณบผิดชรบขรงหณวหค้าทณวอ์แลกเหตุ
สุดวสิณยบางปอกะาอเช่ค ะาอคณดหยดุงาค ภณยธออพชาติ ะาอจลาจล ต่างๆ 

5. เพ่ืรท่าคไดช้ าอกเงิคพณดจ าหอืรทณ้งหพด ไพ่วา่จกเปอ คะาอช าอกผา่คตณวแทคขรงบอิษณทฯ หอืรช าอกโดยตองะณบทางบอิษณทฯ ทาง
บอิษณทฯ จกขรถืรวา่ท่าคอณบทอาบแลกยรพอณบใคเง่ืรคไขต่างๆขรงบอิษณทฯ ท่ีไดอ้กบุไวโ้ดยทณ้งหพด 

กำรยกเลกิ 
เค่ืรงจาะอานาค้ีเปอ คอานาโปอโพชณค่ ตณว๋เนอ่ืรงบิคะาอณคตีะาอจ่ายเงิคล่วงหคา้เตอพ 166%  ซ่ึงเมื่อภองและภ่ำยมัดภ ำแล้ว า้ำลู้ภอง
ยกเลกิภะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดภ ำหรือค่ำทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวค้แต่ 

 ผูจ้รงยะเลิะะาอเดิคทาง แต่สาพาอถหาผูเ้ดิคทางใหพ่พาแทคไดท้ณคะ่รครระตณว๋เนอ่ืรงบิค บอิษณทฯ จกไพ่หณะน่าใชจ่้ายใดๆ 

หาะย ณงไพ่พีะาอยืค่วซ่ีา หอืรพีะาอเสียน่าใชจ่้ายร่ืคใด ราทิเช่ค รระตณว๋เนอ่ืรงบิคภายใคแลว้ เปอ คตค้ โดยตร้งแจง้ทางบอิษณท

ทอาบล่วงหคา้รยา่งคร้ย 15 ว ณคะ่รควณคเดิคทาง (ไพ่คณบอวพเสาอ์ ราทิตย ์แลกวณคหยดุอาชะาอ( 

หมำยเหตุ 



16 

1. ทางบอิษณทขรสงวคสิทธ์ิใคะาอยะเลิะะาอเดิคทางใคะอัีท่ีพีคณะท่รงเท่ียวอ่วพเดิคทางค้รยะว่า 15 ท่าค โดยจกแจง้ให้ทอาบ
ล่วงหคา้รยา่งคร้ย 10 วณคะ่รคะาอเดิคทาง 

2. บอิษณทฯ พีสิทธ์ิท่ีจกเปล่ียคแปลงอายลกเรียดบางปอกะาอใคทณวอ์ค้ี เพ่ืรเะิดเหตุสุดวิสณยจคไพ่ราจแะไ้ขได ้
3. อายะาอท่รงเท่ียว โองแอพท่ีมณะ สาพาอถเปล่ียคแปลงไดต้าพนวาพเหพากสพ โดยน าคึงถึงผลปอกโยชค์ขรงผูเ้ดิคทางเปอคส านณญ 
4. บอิษณทฯ ไพ่อณบผิดชรบน่าเสียหายใคเหตุะาอั์ท่ีเะิดจาะสายะาอบิค ภณยธออพชาติ เช่ค มายไุตฝุ้่ ค ปฏิวณติแลกร่ืคๆท่ีรยูค่ระเหคืร

ะาอนวบนุพขรงทางบอิษณทฯหอืรน่าใชจ่้ายเมิ่พ เติพท่ีเะิดข้ึคทางตองหอืรทางรร้พ เช่ค ะาอเจอบป่วย, ะาอถูะท าอ้าย, ะาอสูญหาย, 
นวาพล่าชา้ หอืรจาะรุบณติเหตุต่างๆ 

5. ทางบอิษณทฯ จกไพ่อณบผิดชรบใดๆ ทณ้งส้ิคหาะเะิดะอัีนวาพล่าชา้จาะสายะาอบิค, ะาอปอกทว้ง, ะาอคณดหยดุงาค, ะาอะ่รจลาจล 
หอืระอัีท่ีท่าคถูะปฏิเสธ ะาอเขา้หอืรรระเพืรงจาะเจา้หค้าท่ีตอวจนคเขา้เพืรง  หอืรเจา้หค้าท่ีะอพแองงาคทณ้งจาะไทย แลก
ต่างปอกเทศซ่ึงรยูค่ระเหคืรนวาพอณบผดิชรบขรงบอิษณทฯ 

6. หาะไพ่สาพาอถไปเท่ียวใคสถาคท่ีท่ีอกบุใคโปอแะอพได ้รณคเค่ืรงพาจาะธออพชาติ นวาพล่าชา้ แลกนวาพผิดมลาดจาะทางสายะาอ
บิค จกไพ่พีะาอนืคเงิคใดๆทณ้งส้ิค แต่ทณ้งค้ีทางบอิษณทฯจกจณดหาอายะาอเท่ียวสถาคท่ีร่ืคๆพาให้ โดยขรสงวคสิทธ์ิะาอจณดหาค้ีโดย
ไพ่แจง้ใหท้อาบล่วงหคา้ 

7. อานาค้ีนิดตาพอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคใคปณจจุบณค หาะอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคปอณบสูงข้ึค บอิษณทฯ สงวคสิทธ์ิท่ีจกปอณบอานาตณว๋เนอ่ืรงบิคตาพ
สถาคะาอั์ดณงะล่าว 

8. หคณงสืรเดิคทางตร้งพีรายเุหลืระาอใชง้าคพาะะว่า 7 เดืรค แลกบอิษณทฯ อณบเฉมากผูพี้จุดปอกสงนเ์ดิคทางเมื่รท่รงเท่ียวเท่าคณ้ค 
9. ทางบอิษณทฯจกไพ่อณบผิดชรบใดๆ ทณ้งส้ิค หาะท่าคใชบ้อิะาอขรงทางบอิษณทฯไพ่นอบ ราทิ ไพ่เท่ียวบางอายะาอ, ไพ่ทาคราหาอบาง

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

ขรงตณวคณะท่รงเท่ียวเรง 
11. เค่ืรงจาะตณว๋เนอ่ืรงบิคเปอคตณว๋อานามิเศษ เพ่ืรรระตณว๋ไปแลว้ใคะอัีท่ีท่าคไพ่สาพาอถเดิคทางมอ้รพนักไพ่ว่าดว้ยเหตุผลใดะอตาพ 

ตณว๋เนอ่ืรงบิคไพ่สาพาอถค าพาเล่ืรควณคหอืรนืคเงิคได ้ 
12. ใคะอัีท่ีลูะนา้ตร้งรระตณว๋โดยสาอภายใคปอกเทศ ะอุัาติดต่รเจา้หคา้ท่ีขรงบอิษณท ฯ ะ่รคทุะนอณ้ ง พิฉกคณ้คทางบอิษณทฯจกไพ่

อณบผดิชรบน่าใชจ่้ายใดๆ ทณ้งส้ิค 
13. หาะใคนักขรงท่าคพีผูต้ร้งะาอดูแลมิเศษ คณง่อถเขอค (WHEELCHAIR), เดอะ, ผูสู้งราย,ุ พีโอนปอกจ าตณว หอืรไพ่สกดวะใคะาอ

เดิคทางท่รงเท่ียวใคอกยกเวลาเะิคะว่า 4 - 5 ชณว่โพงติดต่ระณค ท่าคแลกนอรบนอณวตร้งใหะ้าอดูแลสพาชิะภายใคนอรบนอณวขรงท่าค
เรง เค่ืรงจาะะาอเดิคทางเปอคหพู่นัก หณวหคา้ทณวอ์พีนวาพจ าเปอคตร้งดูแลนักทณวอ์ทณ้งหพด 

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

15. เพ่ืรท่าคตะลงช าอกเงิคไพ่ว่าทณ้งหพดหอืรบางส่วคะณบทางบอิษณทฯ ทางบอิษณทฯ จกถืรว่าท่าคไดย้รพอณบใคเง่ืรคไขขร้ตะลงต่างๆ ท่ี
ไดอ้กบุไวแ้ลว้ทณ้งหพด 

16. ทางบอิษณทเอ่ิพตค้แลกจบะาอบอิะาอท่ีสคาพบิคสุวออัภูพิะอัีท่าคเดิคทางพาจาะต่างจณงหวณดหอืรต่างปอกเทศแลกจกส าอรงตณว๋
เนอ่ืรงบิคหอืรมาหคกรยา่งหค่ึงรยา่งใดท่ีใชใ้คะาอเดิคทางพาสคาพบิค ทางบอิษณทจกไพ่อณบผิดชรบน่าใชจ่้ายใคส่วคค้ี เมอากเปอ ค
น่าใชจ่้ายท่ีคระเหคืรจาะโปอแะอพะาอเดิคทางขรงบอิษณท ฉกคณ้คท่าคนวอจกใหะ้อุ๊ป FINAL 100% ะ่รคท่ีจกส าอรงยาคมาหคก 
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มำตรกำรท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

ก่อนออกเดินทำงออกนอกประเทศไทย 
1. ติดตณ้งแรมลิเนชณค่ หพรมอ้รพ 
8. พีว ณนซีคมาสปรอ์ต (ลงทกเบียคใคแรมฯหพรมอ้รพ (หอืร ล้ิงน์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

3.ไดอ้ณบว ณนซีคนอบ 8 เขอพแลว้แลกอกยกเวลาะาอฉีดเขอพท่ี 8 ตร้งห่างะณบว ณคเดิคทางรยา่งคร้ย 11  ว ณค   ( ฉีดว ณนซีคไขวะ้อเขา้ปอกเทศได(้  
หาะเนยไดอ้ณบเช้ืรโนวดิ-11 ตร้งพีใบอณบอรงะาออณะษาไพ่ต ่าะวา่ 0 เดืรค (คณบตณ้งแต่ว ณคท่ีรระจาะโองมยาบาลถึงว ณคเดิคทาง(  
1. ะอัีเดอะรายุต ่าะวา่ 18  ปี  ท่ี แลกผูท่ี้ย ณงไพ่ไดอ้ณบะาอฉีดวณนซีค จกตร้งพีผลตอวจ RT-PCR โดยผลเปอ คลบ รระภายใค 78  ชณว่โพง
ะ่รคเดิคทาง 
5. ะอระแบบฟรอ์พลงทกเบียคเขา้ปอกเทศตุอะี ลงใคล้ิงน ์ https://register.health.gov.tr/ ะ่รคเดิคทางเขา้ปอกเทศตุอะี 78  ชณว่โพง
แลกตร้งแสดงเระสาอท่ียคืย ณควา่ลงทกเบียคเอียบอ้รยแลว้ ั เนาค์เตรอ์เชอนริค 

เดินทำงกลบัเข้ำประเทศไทย 
ส าหอณบนคไทย สาพาอถเดิคทางเขา้ปอกเทศไทย เมื่ระลณบภูพิล าเคาไดเ้ลย โดยไพ่ตร้งลงทกเบียคใดๆ 
 

หมำยเหตุ : เงื่อนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำราเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแภ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ทั้งนี้ทำงบริวัทฯ ยึด
ตำมประกำศของทำงรัฐฯและประเทศที่เดินทำงเปช นหลัก ทำงบริวัทฯภะค ำนึงาึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของลู้เดินทำงเปช น
ส ำคัญ   *กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรภองทัวร์หรือช ำระเ งิน    *ภำกน้ันภะาือว่ำลู้เดินทำงรับทรำบตำม
ข้อก ำหนด หำกเกดิควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริวัทฯภะไม่รับลดิชอบทุกกรณี.  

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
https://register.health.gov.tr/

