Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน
อิสตันบูล สุเหร่าสีน้าเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

พิ เศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบาหน้ าท้อง Belly Dance
วันแรก
22.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก

วันที่สอง
01.35 น.

ดูไบ – อิ สตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดแกรนด์ บาซาร์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK119 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ นกรุงอิ สตันบูล Sabiha Gokeen International Airport ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
ก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง นาท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมทีท่ า
ให้เส้นทางนี้มคี วามน่ าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลาใหญ่ 2 ชัน้ เปิ ดพื้นที่กว้างบนดาดฟ้ า
เรือให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัสนี้คอื จุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็ นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างทะเลดา (The Black Sea) และทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) เป็ น
จุดสิน้ สุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปที่บรรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป บาง
จุด กว้า ง 500 เมตร ในขณะที่บ างจุด กว้า งถึง 3 กิโ ลเมตร และมีค วามยาว
ประมาณ 32 กิโ ลเมตร ได้ อิ่ม วิว อิ่ม บรรยากาศของสองฝั ง่ ช่ อ งแคบและ
พระราชวังโดลมาบาเช่ทต่ี งั ้ อยู่รมิ น้ าในอีกมุมหนึ่งซึง่ สวยสง่าน่ าชม นาท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง แกรนด์
บาซาร์ (Grand Bazaar) ทีน่ ่ีคอื แหล่งชอปปิ้ งที่มชี ่อื ทีส่ ุดในตุรกี แกรนด์บาซาร์เป็ นตลาดเก่าแก่ท่มี อี ายุ
มากกว่า 1,500 ปี สร้างตัง้ แต่ พ.ศ. 1996 นักท่องเทีย่ วสามารถพบกับสินค้าท้องถิน่ สวยๆ ได้ทน่ี ่ไี ด้ในวัน
จันทร์ถงึ เสาร์ตงั ้ แต่ 8 โมงครึง่ ไปจนถึง 1 ทุ่ม ในตลาดมีรา้ นค้ามากกว่า 4,000 ร้าน ทัง้ เสือ้ ผ้าเครื่องแต่ง
กาย ผ้าไหม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขนสัตว์ เครื่องประดับ เครื่องราง สินค้าทุกชนิดมีให้เลือกซือ้ ครบได้ ในตลาด
เดียว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Ibis Styles หรือระดับเดียวกัน

04.45 น.
10.00 น.
13.45 น.

เย็น

วันที่สาม
เช้า

อิ ส ตันบูล – ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่ าสี น้ าเงิ น – สุเหร่ าเซนต์โ ซเฟี ย – อุโมงค์เก็บน้ าเยเรบาตัน –
พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม (Hippodrome) จัตุรสั ที่แต่เดิมในยุคโบราณถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมือ งใน
ยุคไบแซนเทียมและใช้เป็ นลานกว้างสาหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั ลานแข่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งาน
เหมือนเช่นเดิมอีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตทีม่ แี ค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบลิสก์แห่ง
กษัตริยเ์ ธโอโดเชียส” (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสีเ่ หลีย่ มฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึน้ ไปเป็ น
ยอดแหลม เสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันทัวไปว่
่ า “เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) เป็ นเสาบรอนซ์ท่ี
แกะลวดลายเป็ นรูปงู 3 ตัว พันเกี่ยวกันไปมา ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรีกที่เ ก่ าแก่ ท่สี ุ ดที่ม ี
เหลืออยูใ่ นอิสตันบูลทุกวันนี้ เคยถูกประดับอยูท่ ว่ี หิ ารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึน้ เมือ่ 479 ปี
ก่อนคริสต์กาลในครัง้ ที่รบชนะเปอร์เซีย เสาที่ 3 มีช่อื ว่า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine)
สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 1483 เมื่อครัง้ เริม่ สร้างนัน้ เป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอม
หลอกเอาบรอนซ์ไปจนหมด ปั จจุบนั นักท่อ งเที่ยวที่เ ข้าไปชมจึง มี
โอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเป็ นเพียงแค่เสาปูนเท่านัน้
เข้าชมภายใน สุเหร่าสี น้ าเงิ น (Blue Mosque) ปั จจุบนั ถือ เป็ นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของอิสตันบูล เป็ นมัสยิดทีถ่ ูกสร้างขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ เริม่
สร้างในปี พ.ศ. 2152 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะ
มองเห็นโดมสีฟ้าตัง้ อยู่โดดเด่นอันเป็ นที่มาของชื่อ “Blue Mosque”
ส่ ว นภายในก็จ ะประดับ ตกแต่ ง ด้ว ยกระเบื้อ งอิซ นิ ค ตามผนั ง และ
กาแพงโดยรอบเป็ นลวดลายต่างๆ และแน่ นอนว่ากระเบือ้ งทัง้ หมดนี้เป็ นสีฟ้า และสีฟ้าทัง้ ข้างนอกข้างใน
ของมัสยิดแห่งนี้ยงั เข้ากันดีกบั บรรยากาศของชายฝั ง่ ทะเลทีอ่ ยู่ทางเบือ้ งหลัง จากสุเหร่าสีน้ าเงินพาท่าน
เดินข้ามสวนสวยขนาดใหญ่ไ ปยัง สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Hagia Sophia) ที่ปัจจุบนั ถูกแปรสภาพเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ต่ างจากของเดิมที่เ คยเป็ นทัง้ วิหารในศาสนาคริสต์และสุเ หร่าในศาสนาอิส ลาม
เริม่ แรกวิหารหลังนี้สร้างขึน้ โดย “จักรพรรดิจสั ติเนียนที่ 1” (Justinian I) แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ในช่วง
ปี 543 เป็ นวิหารใหญ่ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์มานานนับพันปี จนมาถูกเปลีย่ นแปลง
เป็ นสุเหร่าเมื่ออาณาจักรออตโตมันได้เข้ายึดครองดินแดนอนาโตเลียแห่งนี้ในปี 1453 ภายในเราจะได้
เห็นการสร้างและตกแต่ งที่ผ สมผสานศิลปะของสองศาสนาไว้ไม่ว่าจะเป็ นภาพวาดของพระเยซูและ
สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามทีด่ ูเข้ากันได้ดอี ย่างไม่น่าเชื่อ นาท่านเข้าชม มี อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาทัน
(Yerebatan Sarnici) ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิจสั ติเนียนโดยมีวตั ถุประสงค์ให้เป็ นทีเ่ ก็บกักน้ าสารอง
ไว้ใช้ในพระราชวัง และสาคัญมากสาหรับการสารองน้ าไว้ใช้ในยามทีอ่ าจเกิดศึกสงครามหรือมีศตั รูบุกเข้า
มาล้อมเมือง เพราะจะมีท่อเป็ นตัวส่งผ่านน้ าจากแหล่งธรรมชาติท่อี ยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร

และอุโมงค์สามารถกักน้ าไว้ได้มากถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนตัวอุโมงค์จะมีความกว้าง 65 เมตร
ยาว 143 เมตร หลังคาอุโมงค์ถูกรับน้ าหนักด้วยเสาค้าต้นใหญ่ 336 ต้น จริงๆ แล้วหากไม่รมู้ าก่อนว่าที่น่ี
เป็ นอุโมงค์เก็บน้าก็จะดูคล้ายวิหารโบราณทัวไป
่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวังเก่าแก่และเป็ นสถานทีช่ ่อื ดังของอิสตันบูลอีก
แห่งหนึ่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผดิ หวังในความสวยงาม ล้าค่า และอลังการมาก
พระราชวังทอปกาปึ มคี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์เพราะเคยใช้เป็ นทีป่ ระทับขององค์สุลต่านมายาวนาน
หลายองค์ ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคาบัญชาของ “สุลต่านเมห์เมตที่ 2” แห่งอาณาจักรออตโต
มัน หรือสมญานามที่ท่านได้รบั คือ “สุลต่านเมห์เมตผูพ้ ชิ ติ ” ปั จจุบนั ได้ถูกเปลี่ยนเป็ นพื้นที่จดั แสดงข้าว
ของเครื่อ งใช้โ บราณของราชส านักตุ ร กีท่ีน่ า ชมมาก จะแบ่งพื้นที่อ อกเป็ น 3 ส่ ว น คือ จะมีพ้นื ที่ข อง
พระราชวังชัน้ นอก พระราชวังชัน้ ใน และมีพ้นื ที่ท่เี คยใช้เป็ นฮาเร็มของ
สุลต่าน เมื่อย่างก้าวเข้าสู่พระราชวังจากชัน้ นอกและชัน้ ในจะได้เห็นการ
ตกแต่ ง พระราชวัง ที่ว ิจ ิต รอลัง การอย่ า งมาก จุ ด ที่น่ า สนใจมากคือ
ท้องพระคลังที่ใช้เป็ นที่เก็บทรัพย์ส มบัติมคี ่ าทัง้ หลาย โดยเฉพาะ กริช
แห่ งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ที่งดงามตัง้ แต่ ส่ ว นของปลอกสวมที่
ประดับด้วยอัญ มณี ไข่มุกและทองคา ส่วนบนด้ามกริชนัน้ ประดั บ ด้ว ย
มรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับ
ทัง้ หลาย นักท่องเที่ยวจะได้ชมเครื่องโลหะโบราณ เครื่องปั ้นดินเผาและเครื่องกระเบื้องอีกมากมาย นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองอีเซี ยบัท (Eceabat) โดยรถโค้ช เมืองเล็กๆ ติดทะเล ระหว่างทางชมบรรยากาศ
ชายฝั ง่ และเทือกเขาสูงของประเทศตุรกีท่สี วยงามในทุกๆ ฤดูกาล ก่อนจะ นาท่านขึน้ เรือข้ามฝากจาก
ท่าเรือเมืองอีเซียบัทสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลานัง่ เรือประมาณ 45 นาที) ซึ่งตัง้ อยู่รมิ
ทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานัคคาเลเคยเป็ นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็ นอีก
จุดทีเ่ ชื่อมต่อเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน

เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Tusan Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อัซเคลปิ ออน – เมืองคูซาดาซึ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย (Troy) เมืองเก่าแก่ในตานานแห่ง
นี้ ห ลัง จากที่ก ลายเป็ น อดีต มาหลายศตวรรษ ก็ไ ด้ถู ก ค้น พบ
พ.ศ. 2413 “ไฮน์ ร ิช ชลีม านน์ ” (Heinrich Schliemann) นั ก
โบราณคดีชาวเยอรมันได้เป็ นผู้บุกเบิกขุดพบซากเมืองโบราณ
ขึน้ ซึง่ ก็คอื เมืองทรอยนี่เอง เป็ นซากเมืองโบราณทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ กับ
ทะเลอิเจียนตอนบน และอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี
ใกล้ ก ั น มี ช่ อ งแคบ “ดาร์ ด าแนล ล์ ” ( Dardanelles) แล ะ
“คาบสมุทรกัลลิโปลี” (Gallipoli) จากนัน้ ไฮน์รชิ ก็ใช้เวลา 20 ปี ถดั มาในการขุดค้นเพิม่ เติมและศึกษาความ
เป็ นมาของซากเมืองแห่งนี้ จนพบว่าทรอยนัน้ แบ่งออกเป็ น 9 ยุค นับตัง้ แต่เมื่อ 3,000 ปี ก่อนคริสต์กาล
ไล่มาจนถึง พ.ศ. 943 และทัง้ หมดนี้ได้กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้โฮเมอร์สร้างสรรค์ผลงานการเขียนทีโ่ ด่ง
ดังก้องโลกอย่างมหากาพย์อเิ ลียดและโอดิสซีย์ ชม ม้าไม้แห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) หนึ่งใน
กลยุทธ์ทางการทหารทีช่ าญฉลาด และเป็ นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก จึงกลายเป็ นเรือ่ งราวทีโ่ จทย์
จันท์และโด่งดังไปทัวโลก
่
และกลายเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตัง้ แต่นัน้ เป็ นต้นมา เดินทางสู่
เมื อ งเปอร์ก ามัม (Pergamum) เมือ งนี้ แ ม้จ ะไม่ เ คยถู ก ข้า ศึก บุ ก เข้า มาท าลายเพราะตัง้ อยู่บ นจุด
ยุทธศาสตร์รมิ ชายฝั ง่ ทะเล แต่เพราะกาลเวลาล่วงเลยมานับพันปี จงึ มีเสื่อมสภาพไปบ้างแต่กย็ งั น่ าชมทัง้
ที่สภาพบางมุมจะคล้ายเมืองร้างที่เหลือเพียงซากอิฐหินทราย ซึ่งในอดีตนัน้ พื้นที่แถบนี้คอื เมืองที่เคย
เจริญรุง่ เรืองจนถึงขีดสุดมาแล้วทัง้ สิน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม อัซเคลปิ ออน (Asklepion) ทีใ่ นอดีตนัน้ เคยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ทย่ี งิ่ ใหญ่ ตัววิหาร
นัน้ ได้ถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่เมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอัซเคลปิ ออส เทพแห่งการรักษา
ปั จจุบนั เราจะยังได้เห็นร่องรอยความยิง่ ใหญ่ในอดีตได้ นอกจากนี้ภายในอัซเคลปิ ออนยังเป็ นที่ตงั ้ ของ
วิ หารแดงคิ ซิลอัฟลู (Kiziln Avlu) หรือ Red Basilica เพื่อถวายแด่เทพเซราพิส ทีอ่ ลังการอีกด้วย นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) เมืองท่องเทีย่ วสวยๆ บรรยากาศดีรมิ ทะเลอีเจีย้ น โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูรอ้ นทีจ่ ะกลายเป็ นจุดหมายยอดนิยมอย่างมาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

เย็น

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Royal Palace หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
เช้า

เมืองคูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิ ซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of the Virgin Mary) ทีน่ ่ีร่มรื่นด้วยต้นไม้ทท่ี าให้อากาศเย็นสบาย
และที่ต้องแวะมาที่น่ีเพราะชาวคริสต์เชื่อกันว่า นี่คอื สถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีประทับอยู่จนกระทัง่
สิน้ พระชนม์ และสิง่ ทีน่ ักท่องเที่ยวจะได้เห็นจากบ้านพระแม่มารีแห่งนี้ก็คอื วิหารอิฐหนาที่ภายในมีการ
ประดับด้วยรูปเคารพของพระแม่มารี เล่ากันว่าครัง้ แรกทีม่ กี ารค้นพบวิหารซึง่ เชื่อว่าเป็ นบ้านของพระแม่
มารีน้ีเกิดขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2317 โดยแม่ชชี าวเยอรมันนามว่า “แอน แคเทอรีน เอเมอริช” (Anne Catherine
Emmerich) ได้นิมติ เห็นภาพบ้านหลังนี้ จึงได้เขียนบรรยายลงสมุดบันทึกไว้ หลังจากนัน้ ก็มผี ู้ให้ความ
สนใจและพากันค้นหาบ้านหลังทีว่ ่านี้จนไปพบเมือ่ พ.ศ. 2434 และได้จดั เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์สาหรับการ
บูชาสักการะพระแม่มารีและพระเยซู ด้านหน้าของวิหารจะมีรางน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ทีภ่ ายหลังถูกสร้างเป็ นก็อก
น้ า 3 ชุดที่ส ะดวกส าหรับนัก ท่อ งเที่ยว เพราะน้ า จาก 3 ก็อ กนี้ เ ชื่อ กันว่ าจะให้ค วามศัก ดิ ์สิทธิ ์ในด้าน
สุขภาพ ความรัก และความร่ารวย นักท่องเทีย่ วจึงมักมาแตะน้ าจากก็อกนี้แล้วประพรมให้ตวั เอง ใกล้กนั
มี กาแพงอธิ ษฐาน (Wishing wall) ที่เปิ ดโอกาสให้เข้ามาอธิษฐานขอพรแล้วเขียนลงบนผ้าชิ้นเล็กๆ
แล้วนามาผูกไว้กบั กาแพงนี้ ถือเป็ นอีกสีสนั และความสนุกของนักท่องเทีย่ วอีกมุมหนึ่งของเมือง
เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิ ซุส (Ephesus) ที่ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองโบราณ
และเป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟิ ซุสถือกาเนิด
ขึ้นตัง้ แต่ยุคก่อนคริสต์กาลเสียอีก และก็ดาเนินมาพร้อมกับยุค รุ่งเรือ ง
ของชนชาติกรีก ตรงกับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์”
(Augustus Caesar) เป็ นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซียตัง้ แต่
หลังจาก พ.ศ. 900 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั นี้แม้จะผ่านมานานกว่า 2,000 ปี
แล้ ว แต่ เ อฟิ ซุ ส ก็ ย ัง ได้ ร ับ การยอมรับ ว่ า เป็ นเมือ งโบราณที่ ม ี ก าร
บารุงรักษาได้ดที ส่ี ุดเมืองหนึ่งของโลก สิง่ ทีม่ ใี ห้เราได้ชมกันจึงเป็ นความ
ยิง่ ใหญ่ของซากเมืองโบราณ โรงละครเก่าแก่ท่จี ุผู้ชมได้มากถึง 25,000
คน เทียบได้เป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้ แม้จะเริม่ กร่อนไปบ้าง
แต่เท่าที่เหลือก็ยงั ดูแข็งแกร่ง และในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็อาจมีการจัด
แสดงแสงสีเ สีย งบ้า งในโรงละครแห่ ง นี้ บริเ วณอื่น ๆ ยัง มีโ รงอาบน้ า
โบราณแบบตุรกีแท้ แท่นบูชาเทพเจ้า มี ห้องสมุดเซลซุส ทีส่ ร้างโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียส อควิลา”
(Julius Aquila) เพื่ออุทศิ แด่นายกเทศมนตรีซง่ึ เป็ นพ่อของท่านกงสุล และยังได้บรรจุศพของผูเ้ ป็ นพ่อไว้
ใต้ ห้อ งสมุ ด แห่ ง นี้ แต่ ม าถู ก ท าลายทัง้ ตัว อาคารและหนั ง สือ จากข้า ศึก ศัต รู มีก ารประสบภัย จาก

เที่ยง

เย็น

วันที่หก
เช้า

แผ่ น ดิน ไหวบ้า ง เสีย หายไปมากแต่ ก็ย งั ยืด หยัด เคีย งคู่ก าลเวลามาได้ ไม่ห่ า งกัน นัก มี วิ ห ารแห่ ง
จักรพรรดิ เฮเดรียน (Temple of Hadrian) ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ซึง่ พระองค์คอื อีก
หนึ่งจักรพรรดิผยู้ งิ่ ใหญ่ของโรมัน วิหารแห่งนี้เมื่อเทียบกับอายุแล้วต้องบอกว่ายั งอยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์
มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทัง้ 4 ต้นที่อยู่ทางด้านหน้าวิหาร โครง
ประตู ห น้ า มีจ วั ่ หิน โค้ ง แกะสลัก ลวดลายสวยงามน่ า มอง น าท่ า นช้อ ปปิ้ ง ณ ศูน ย์ผ ลิ ต เสื้ อ หนั ง
คุณภาพสูง ประเทศตุรกีถอื เป็ นประเทศหนึ่งที่ขน้ึ ชื่อในด้านเครื่อ งหนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
หนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซื้อสินค้นเครื่องหนัง่ กันได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะ
เป็ นเสือ้ กระเป๋ า เสือ้ โค้ช และอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดีตปามุคคาเล่
เคยเป็ นทีต่ งั ้ ของนคร “เฮียราโปลิส” (Hierapolis) และทีต่ งั ้ ของ
ลานหินปูนขนาดมหึมา ชม ปราสาทปุยฝ้ าย สิ่งมหัศ จรรย์
ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากธารน้ าใต้ดนิ ซึ่งมีส่วนประกอบของ
แคลซียมออกไซด์และมีอุณภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียสได้
ไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการตกตะกอน
ทาปฏิกริ ยิ าจับตัวกันเป็ นก้อนแข็งลดหลันเป็
่ นชัน้ เป็ นแอ่งเป็ นลานต่างกันไป แต่กลับกลายเป็ นเหมือน
ประติมากรรมจากฝี มอื ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในทีส่ ุดปามุคคาเลก็ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมือ่ ในปี พ.ศ. 2531 คาว่า “ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกี
นัน้ หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” เพราะบางส่วนบางมุมของก้อนแคลเซียมก็มรี ูปร่างคล้ายก้อนเมฆหรือ
ก้อนหิมะตามแต่จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็ นแอ่งรองรับน้ าแร่อุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียส
ทีช่ าวตุรกีนิยมนาไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็ นน้ าแร่ธรรมชาติท่มี สี รรพคุณในการรักษาโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปั สสาวะ โรคไตและโรคไขข้ออักเสบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hiera Park หรือระดับเดียวกัน
เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบาหน้ าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เมืองที่ยงิ่ ใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมีตาแหน่ งเป็ นถึงอดีตเมืองหลวง
ของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย “สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท”
ความรุง่ เรืองนี้ทาให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สงิ่ ก่อสร้างเหล่านี้กโ็ ดด
เด่ น ด้ว ยสถาปั ต ยกรรมของเปอร์เ ซีย และไบแซนเทีย มตามที่ไ ด้ร ับ อิท ธิพ ลเข้า มาในเวลานั ้น ชม

กลางวัน

เย็น

คาราวานสไลน์ (Caravanserai) ซึง่ เป็ นจุดพักแรมของชาวเติรก์ ในสมัยออตโตมัน หรือเรียกง่ายๆ ว่า
เป็ นโรงแรมข้างทางของคนเดินทางในยุคนัน้ หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็ นเหมือนรัว้ กาแพงล้อ มเป็ น
กรอบสี่เหลี่ยมอยู่กลางทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็ นพื้นที่โล่งหรืออาจจะมีบ่อน้ าธรรมชาติ และมี
ส่วนที่เป็ นหลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางที่มาพร้อมกองคาราวานม้าและอูฐมัก
แวะพักแรมในช่วงค่า จนรุง่ เช้าก็จะออกเดินทางต่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และยังเป็ น
เมือ งที่อุ ด มไปด้ว ยความสวยงามของภูม ิป ระเทศ เพราะตัง้ อยู่
ระหว่างทะเลและภูเขา ด้วยรูปลักษณ์ของคัปปาโดเกียทีด่ แู ปลกไม่
เหมือนใคร ทาให้มคี าถามเกิดขึน้ เสมอว่า เหตุใดคัปปาโดเกียจึงมี
ลักษณะเช่นนี้ เพราะแม้แต่ผทู้ ค่ี น้ พบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮา
ลี คานาโซส” ก็ย งั สงสัย ในรูป ทรงประหลาดของดิน แดนแห่งนี้
พื้นที่ท่เี ป็ นคัปปาโดเกียอย่างที่เห็นทุกวันนี้เมื่อกว่า 3 ล้านปี ก่อน
หลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดันลาวา
ออกมาเป็ นจานวนมาก และทับถมทัง้ เถ้าถ่านหนาบางคละกันไปจนเกิดเป็ นแผ่นดินใหม่ขน้ึ จากนัน้ ก็ถูก
แดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเล็กละน้อย ระยะเวลา 3 ล้านปี ธรรมชาติจงึ สร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลก
แบบคาดไม่ถงึ คัปปาโดเกียจึงกลายเป็ นเหมือนดินแดนพิศวงที่เต็มไปด้วยแท่งหินเป็ นรูปทรงกระบอก
บ้าง รูปกรวยคว่ าบ้าง บางชิ้นเป็ นเหมือนปล่องหรือโดมสูงที่คนสามารถเข้าไปอยู่ด้านในได้ และมีอยู่
มากมายเหมือนเป็ นเมืองในเทพนิยาย จนชาวพืน้ เมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชื่อหนึ่งว่า ปล่องไฟ
นางฟ้ า (Fairy Chimney)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ระบาหน้ าท้อง กิจกรรมทีค่ วรได้สมั ผัสและอย่าพลาดให้ตวั เองต้องเสียดายในภายหลัง เพราะ
นี่คอื กิจกรรมพิเศษทีบ่ ่งบอกถึงเอกลักษณ์สาคัญของชาวตุรกีมาตัง้ แต่อดีต และนักท่องเทีย่ วก็มกั รอคอย
ทีจ่ ะได้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ต้องเป็ น “ระบาหน้าท้อง” (Belly Dance) ทีช่ วนตื่นตาตื่นใจ
และรูส้ กึ สนุ กคึกคักไปกับผู้แสดงด้วย นักแสดงเหล่านี้ถอื ว่าเป็ นยอดฝี มอื หากโชคดีกว่านัน้ คุณจะไม่ได้
เป็ นแค่ผู้ชมแต่อาจถูกเชิญให้ขน้ึ บนเวทีไปร่วมสนุ กกับนักแสดงเหล่านี้ด้วยก็ได้ ฉะนัน้ นอกจากจะสนุ ก
แล้วก็ยงั จะได้ประสบการณ์ดๆี และความประทับใจกลับบ้านอีกด้วย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ By Cappadocia Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

เย็น

เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ ดินไคมัคลึ – พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงาน
เซรามิ ค – เมืองอังคาร่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สาหรับท่ านที่ สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล็อบบี้ โดยมีเจ้าหน้ าที่ บริ ษัทบอลลูนรอรับ
ท่ าน เพื่อนาท่ านเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ที่ไม่ควรพลาด กับการนัง่ บอลลูนชมวิ วสวยๆ ของเมือง
คัปปาโดเกียจากด้านบน พร้อมรับประกาศนี ยบัตรที่มอบให้กบั ทุกท่าน
(ทัวร์นัง่ บอลลูนนี้ เป็ นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่ านละ 250 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) นาท่านเข้าชม นครใต้ดินไคมัคลี (Underground City of Kaymakli) เมืองทีเ่ กิดจากความ
พยายามในการลี้ภยั ของชาวเมืองโดยการช่วยกันขุดเจาะโพรง
ใต้ ดิน ลึก ถึง หลายเมตร แล้ว แบ่ ง ออกเป็ น ห้อ งต่ า งๆ ซึ่ง ก็
กว้างขวางมากจนดูไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึน้ ด้วยแรงงานการขุด
ของมนุ ษย์ เพราะบางจุดนัน้ มีความลึกลงไปในชัน้ ดินมากที่สุด
ถึง 85 เมตร และก็ไม่ได้แค่ขุดให้ลกึ ลงในดินเพื่อการหลีบภัย
ข้า ศึก เท่ า นัน้ แต่ ย งั ได้แ บ่ ง เป็ น ห้อ งต่ า งๆ จนครบทุ ก ความ
สะดวกสบาย เช่ น มีห้ อ งโถง ห้ อ งนอน ห้ อ งน้ า ห้ อ งครัว
ห้องอาหาร โบสถ์ แต่สภาพอากาศด้านล่างนัน้ ยังเย็นสบายด้วย
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส สมกับทีเ่ รียกกันว่าเป็ นเมืองใต้ดนิ จริงๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ทีค่ รัง้ หนึ่งเคยเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนัน้ ทีน่ ่ีจะมีสงิ่ ก่อสร้างทีเ่ กี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์อยู่มากกว่า
เมือ งอื่น ๆ อย่า งเช่ น “โบสถ์เ ซนต์บ าร์บ ารา” ที่ถือ ได้ว่ า เป็ น โบสถ์เ ก่ า แก่ ท่ีส ร้า งขึ้น ในยุค แรกๆ ที่ม ี
ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดานโบสถ์ แต่เพราะเสลาที่ยาวนานทาให้สขี องภาพจืดจางลง
ไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิ ล” ที่อยู่ใกล้กนั หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนที่สสี นั จัดจ้าน
มากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาทีน่ ่ี ซึง่ ส่วนมากเป็ นภาพทีแ่ สดงถึงพระประวัตขิ องพระเยซู และที่
ได้ช่อื เรียกว่าโบสถ์แอปเปิ ลก็เพราะด้านหน้ าของโบสถ์มตี ้นแอปเปิ ลอยู่นัน่ เอง รวมทัง้ ที่ “โบสถ์มงั กร”
หรือทีช่ าวพืน้ เมืองเรียกว่า “Yilani Kilise” ก็จะมีความน่ าสนใจอยู่ท่ภี าพวาดการต่อสูข้ องนักรบในยุคนัน้
ชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิ ค ผลิตภัณฑ์ข้นึ ชื่อของประเทศตุรกี ที่มลี วดลายที่สวยและ
ประณีต ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือ้ สิน้ ค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองอังคาร่า (Ankara)
เมือ งอังคาร่า เมือ งหลวงของประเทศตุ รกี และเป็ นเมือ งที่ใ หญ่ เ ป็ นอันดับ 2 รองจากอิส ตันบูล เป็ น
ศูนย์กลางของทัง้ คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Ickale Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่แปด
เช้า
กลางวัน

เย็น

เมืองอังคาร่า – เมืองอิ สตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น า ท่ า น เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น พ ร ะ ร า ช วั ง โ ด ล ม า บ า ห์ เ ช่
(Dolmabahce Palace) พระราชวังขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ เด่นเป็ นสง่า
ติดกับช่องแคบบอสฟอรัส และเป็ นพระราชวังชื่อดังที่ได้ช่อื ว่า
เป็ นทีส่ ุดแห่งความยิง่ ใหญ่อลังการของตุรกี ซึง่ สร้างขึน้ ตามดาริ
ของ “พระเจ้า อับ ดุ ล เมซิด ที่ 1” (Abdulmecid I) ที่ต้ อ งการสร้า งพระราชวัง แห่ ง ใหม่ ท่ีท ัน สมัย กว่ า
พระราชวังทอปกาปึ ซง่ึ เป็ นทีป่ ระทับเดิมและใช้เวลาสร้างนานถึง 13 ปี โดยแล้วเสร็จในปี 1856 ทีแ่ น่ๆ คือ
กว่าจะสร้างเสร็จก็หมดงบประมาณไปมากถึง 1,500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ พระราชวังแห่งนี้จงึ เป็ นหนึ่งใน
สาเหตุท่ที าให้การเงินของประเทศระส่ าระส่ายเข้าขัน้ วิกฤต แลกมากับการได้เป็ นพระราชวังที่มคี วาม
หรูหราทีส่ ุดด้วยจานวนห้องมากถึง 285 ห้อง และเพราะได้รบั อิทธิพลในการออกแบบตกแต่งจากทางฝั ง่
ยุโรป ทาให้พระราชวังโดลมาบาเช่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบบารอก รอก
โคโคและนีโอคลาสสิก แอบมีศลิ ปะแบบออตโตมันดัง้ เดิมแทรกอยู่ทวไป
ั ่ สิง่ ที่ อยากบอกคือไม่ว่าจะเป็ น
ห้องไหนโซนใดภายในพระราชวังโดลมาบาเช่ก็ล้วนแต่สวยสะดุดตาและอลังการเกินประมาณจากการ
ตกแต่งด้วยหินอ่อน ไม้คุณภาพดีราคาสูงลิบ มีคอลเลกชันภาพเขี
่
ยนล้าค่า ทีส่ าคัญคือพระราชวังแห่งนี้ใช้
ทองคาในการตกแต่งผนังและเพดานน้าหนักมากถึง 14 ตัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Ibis Style หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า
เช้า

15.35 น.
21.00 น.
22.30 น.

วันที่สิบ
08.00 น.

เมืองอิ สตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิ น – ดูไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระช้อปปิ้ งที่ สไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market) ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากตลาด
แกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่ อ ตัง้ มานานตัง้ แต่ พ.ศ. 2203 สินค้าที่ม ี
จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้กต็ รงตามชื่อนัน่ คือกลุ่มเครื่องเทศทีแ่ ทบทุก
ร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็ นแถวแล้วบรรจุผงเครื่องเทศไว้จน
เต็ม เครือ่ งเทศแต่ละชนิดก็มสี สี นั แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จงึ มักเป็ น
คนพื้น ที่ท่ีจ ะมาซื้อ น าไปปรุ ง อาหาร และยัง มีส ิน ค้า กลุ่ ม ธัญ พืช
ทัง้ หลาย โดยเฉพาะตระกูลถัวของตุ
่
รกีจะเป็ นทีข่ น้ึ ชื่อมาก
ในตลาดเครื่องเทศยังมีผลไม้ทงั ้ สดและแห้ง น้ าผึ้งแท้ น้ ามันหอม
ระเหย สมุนไพร ชาท้องถิน่ ชัน้ ดี และทีน่ ่าลองชิมสาหรับนักท่องเทีย่ วก็คอื ขนมพืน้ เมืองของตุรกีแท้ๆ ตรง
ตามต้นตารับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยังมีราคาถูกอีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นอิ สตันบูล Sabiha Gokeen International Airport
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK120 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 374
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
สิ งหาคม

3-12 ส.ค. 61

กันยายน

4-13 , 13-22 ก.ย.,
27 ก.ย. – 6 ต.ค.,
28 ก.ย. – 7 ต.ค. 61
5-14, 11-20, 16-25,

ตุลาคม

18-27 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย. 61

พฤศจิ กายน

2-11, 16-25 พ.ย.,
23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61

ธันวาคม

2-11, 6-15 ธ.ค. 61

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 8,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ

ราคา

33,900

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗ คนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น

3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

