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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) – บาหเ์รน – โรงแรมที่พกั 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสาย

การบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อินรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อน

เวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบินทัง้ไปและกลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาท าการบิน ทัง้น้ีเป็นไปตามกฎและตารางบินของแตล่ะซีซ ัน่แตกต่างกนัออกไป 

กอ่นท าการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอ้มลูกบัทางบริษทั กอ่นทุกคร ัง้ 

21.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ี

00.50 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

โรงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ที่พกั Juffair Gate Hotel ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง มสัยดิAl Fateh – ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al–Bahrain – ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) – ชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมือง 

Manama Souq – สนามบินบาหเ์รน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเขา้ชม มสัยิด Al Fateh หนึ่งในมสัยิดที่

ขึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที่ถูก

ตัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็น

สถาปตัยกรรมที่ถูกสรา้งขึ้นในปี 1987 และ  เป็นมสัยิดที่

ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิที่รวบรวมมาจากท ัว่โลก อาทิ

เช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรีย 

หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที่ท  าจากอินเดีย  ซึ่ ง

นอกจากจะเป็นมสัยิดที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาว

บาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยิดแห่งนี้ ยงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุแห่งชาติอีกดว้ย *** หมายเหตุ : หากวนัเวลาดงักล่าวทาง

มสัยดิมีกจิกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยดิดว้ยเหตุผลใดกต็าม ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเขา้ชม และทาง

คณะทวัรจ์ะใหท้่านไดฟั้งบรรยายและการถา่ยรูปจากภายนอกมสัยดิเท่าน้ัน จากนัน้เราจะพาท่านไปสมัผสัเรื่องราวประวตัิศาสตร์ 

5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจ้กักนัอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกั

โบราณคดคีาดว่ามนัถูกสรา้งขึ้นมาตัง้แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสตศกัราช ซึ่งในอดตีมนัเคยเป็นท ัง้ที่พ  านกัของกษตัริย ์ป้อมปราการ

ส าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนดัพบเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ และที่ป้อมปราการแห่งนี้

ท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาในการก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนบัพนัปีที่

แมแ้ต่นกัโบราณคดกี็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไมไ่ด ้อีกท ัง้ยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ที่ไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 

World Heritage Site ในปี ค.ศ.2000 

 



รหัสทัวร ์: THF4-GF-TR-13SEP-28OCT19 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ชม ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผูค้รองรฐั

บาหเ์รนเพื่อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่

ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 

ค.ศ. 1945 และไดร้บัการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 

เพื่อปรบัเปลีย่นใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิสลามมากขึ้น 

จากนัน้เราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวิถีชีวิตการ

เป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq 

ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวิถีชีวิตของ

ชาวเมือง ซึ่งที่นี่ท่านจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของคนทอ้งถิ่น

อย่างเป็นกนัเอง พรอ้มชอ็ปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จาก

ประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ี่หาชมิที่ไหนไมไ่ดใ้นโลกนี้  นอกจากที่นี่เท่านัน้!!  

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน เพื่อน าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมือง อสิตนับูล ประเทศตุรก ี

21.00 น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ GULF AIR เที่ยวบนิที่ GF045 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท ี

01.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอสิตนับูล ประเทศตุรก ี(เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้

สู่ที่พกั GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม อสิตนับูล – เมืองโบราณทรอย – มา้ไมแ้หง่กรุงทรอย – เมืองอาวาลิค 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางจากเมอืงอิสตนับุลสู่ เมืองชานักกาเล  (Canakkale) ดว้ยระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4.20 

ช ัว่โมง โดยประมาณ) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ี่สวยงามของขุนเขาสลบักบัวิวชายทะเล จากนัน้น าท่านนัง่เรือ

เฟอรร์ี่ขา้มฟากสู่เมอืงชานคัคาเล ่ผ่านช่องแคบดารด์ะแนลล ์(Dardanelles) ไปยงั กรุงทรอย (Troy) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเขา้ชม กรุงทรอย (Troy) เมอืงที่ถูกสรา้งขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แลว้ น าท่านชม เมอืงโบราณทรอย (Troy Ancient 

City) ดินแดนสงครามอนัเลื่องลอื ที่โอเมอรไ์ดเ้รียบเรียงไวใ้นมหากาพยอ์ี

เลยีดและโอดิสชี ที่ถูกท าลายจนวอดวายจากกองทพักรีก เวลาผ่านไปกว่า 

3,000 ปี จึงไดม้ีการขุดคน้ซากเมืองโบราณทรอยโดยนกัโบราณคดีชาว

เยอรมนัชื่อเฮนริค ชไลแมนน ์ในปี 1870 ปจัจุบนัเหลอืเพยีงซากที่ทบัถมซอ้น

กนัถงึ 9 ช ัน้ และอนุสรณ์อนัยิ่งใหญ่อย่างมา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย ไดร้บั

การขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่

ปี ค.ศ. 1998 น า  ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กบั มา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอย 

(Wooden Horse of Troy) มา้ไมท้ี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์

ภาพยนตรเ์รื่อง ทรอย (Troy) เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดใน
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สมยันัน้ ที่ชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้หเ้มอืงทรอยเพื่อเป็นของก านลั แต่ไดแ้อบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย 

ใหท้หารเขา้เมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยลม่สลาย ซึ่งเปรียบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางต่อไปที่ เมืองอวาลิค (Ayvalık) เมอืงชายทะเลทางตะวนัตกเฉียงเหนือของชายฝัง่ทะเลอีเจียนที่หอ้มลอ้มไปดว้ยภูเขา

และทะเลและลอ้มรอบดว้ยหมูเ่กาะนอ้ยใหญ่ 

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั GRAND MILANO HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มารี – หอ้งสมดุของเซลซุส – วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน – โรงละครโบราณ – 

ศูนยผ์ลติเคร่ืองหนัง – ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเอเฟซุส (Ephesus) เขา้ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณที่มกีารบ ารุงรกัษา

ไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวLonia จากกรีกซึ่งอพยพเขา้มาปกัหลกัสรา้งเมอืงซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่  6 ก่อน

คริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัริยอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ได ้

สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัรโรมนั เขา้ชม บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) เชื่อกนัว่า

เป็นที่สุดทา้ยที่พระแมม่ารีมาอาศยัอยู่และสิ้นพระชนมใ์นบา้งหลงันี้  ถูกคน้พบโดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ แอนนา แคเทอรีน 

เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมือ่ปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนงัสอือย่างละเอียดราวกบัเห็น

ดว้ยตาตนเอง ปจัจุบนับา้นพระแมม่ารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐช ัน้เดยีว ภายในมรูีปปัน้ของพระแม่มารี ซึ่งพระสนัตปาปา โป๊ป 

เบเนดิกสท์ี่ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่นี่  บริเวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกน า้สามก๊อก ที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน า้ที่มคีวามศกัดิ์สิทธิ์ในเรื่อง 

สุขภาพ ความร า่รวย และความรกั ถดัจากกอ๊กน า้เป็น ก าแพงอธิษฐาน เชื่อว่าหากตอ้งการใหส้ิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขยีนลง

ในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน ชมอาคารที่เป็นสญัลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส ไดแ้ก่ หอ้งสมุดของเซลซุส (Library of 

Celsus) และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วหิารแหง่จกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สรา้งขึ้นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน 

ความโดเด่นของวหิารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกนัที่สิ่งก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ 

โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นที่น ัง่เป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน 

สรา้งในสมยักรีกโบราณ แต่ชาวโรมนัมาปรบัปรุงใหย้ิ่งใหญ่มากขึ้น ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปจัจุบนันี้  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ 

ศูนยผ์ลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)  ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลติหนงัที่มคีุณภาพที่สุดเป็นประเทศที่มฐีานการผลติเครื่องหนงั

คุณภาพสูงที่สุดอนัดบัตน้ๆของโลก อีกท ัง้ยงัผลติเสื้อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  

อิสระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามกุคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

เมอืงที่มนี า้พุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หนา้ผา  จนเกิดผลกึกึ่ง

สถาปตัยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา น าท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ค าว่า “ปามคุคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 

“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน า้ใตด้ินที่มี

อุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ่งเป็นที่มแีร่หนิปูน (แคลเซี่ยมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา 

“คาลดากึ” ที่ต ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นริ้ ว เป็นแอ่ง เป็นช ัน้

ลดหล ัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ  อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใด

เหมอืนในโลก จนท าให ้ปามคุคาเล ่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

1988  

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั NINOVA THERMAL HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้  ปามกุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย – นครโบราณเฮยีราโปลสิ – ระบ าหนา้ทอ้ง – เมืองคปัปาโดเกีย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) เมอืงแห่งน า้พุเกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน า้ 

เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน า้ตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปุยฝ้  าย น า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละช ัน้จะแขง็

เป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหศัจรรย ์น า้แร่นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจึงนิยมไปอาบ

หรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามคีุณสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปสัสาวะ และโรคไต 

ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จากนัน้น าท่านเขา้ชม นครโบราณเฮยีราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียรา

โปลสิในสมยัก่อนนัน้เชื่อกนัว่าเป็นนครศกัดิ์สทิธิ์ ดว้ยชื่อว่าเฮียรา (Hiera) ที่แปลว่าศกัดิ์สิทธิ์  (Holy) และโปลสิ (Polis) ที่แปลว่า

นคร (City) ซึ่งก่อตัง้โดยกษตัริยยู์เมเนสที่สองแห่งแพอรก์ามมุ นอกจากนี้ท่านยงัชมสถานที่ส  าคญัอื่น ๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามคุ

คาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบน า้โรมนั (The Baths) ซากโบสถส์มยัไบแซนไทน์ ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of 

Apollo) และ โรงมหรสพโรมนั (The Theatre) เป็นตน้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3.20 ช ัว่โมง โดยประมาณ) 

คปัปาโดเกีย เป็นเมอืงมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ชื่อเมอืงมาจากรากศพัยภ์าษาเปอรเ์ซยี ว่า คตัปาตุกา มคีวามหมายว่าดินแดน

ที่มมีา้แสนสวย ตวัเมอืงสามารถมองเหน็ท ัง้ทะเลด าและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดท้ ัง้สอง เมืองคปัปาโดเกยี ดนิแดนที่มภีูมปิระเทศ

อนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่

เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวน

มหาศาลกระจายท ัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ัน้ใหมข่ึ้นมาจากนัน้กระแส น า้ ลม ฝน แดด และหมิะกดัเซาะกร่อนกินแผ่นดิน
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ภูเขาไฟนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม 

และอีกสารพดัรูปทรงดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได ้

ประกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งนี้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม ระบ าหน้าทอ้ง (Belly dance) เพลดิเพลนิไปกบัการแสดงระบ าหนา้ทอ้งในชื่อ Cappadocia Turkish การ

แสดงระบ าที่ที่สบืทอดกนัมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดของโลกเลยกว้่าได ้แรกเริ่มการระบ าหนา้ทอ้งนัน้เกิดขึ้นในอียิปตโ์บราณและ

แพร่กระจายไปยงัตะวนัออกกลาง ในอียปิตโ์บราณผูห้ญิงมกัเตน้ร าเพื่อเฉลมิฉลองชวีติที่มแีต่ความสุข  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั MUSTAFA HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก เมืองคปัปาโดเกีย – นครใตดิ้นชาดคั – เกอเรเม่ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – หบุเขาอซุิซาร ์ – โรงงานทอพรม  

โรงงานเซรามิก และเคร่ืองประดบั – เมืององัการ่า 

        

 

 

 

 

 

 

 

**ทา่นที่สนใจนัง่บอลลูนสามารถตดิตอ่แจง้ความประสงคไ์ดท้ี่ไกด ์อตัราคา่บรกิารไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ 

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารบัไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปา

โดเกีย ในอีกมมุหน่ึงที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 

ช ัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาลและช่วงเวลา 
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ขอ้ควรทราบ :  

- กรมธรรมป์ระกนัอุบตัิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมเสริมการข้ึนบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้น

กจิกรรมข้ึนอยู่การรบัผิดชอบในชีวติและทรพัยส์นิของท่านเอง 

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชัว่โมงก่อนออกเดินทาง และควรแจง้ใหห้วัหน้าทวัรท์ราบต ัง้แต่ก่อนวนั

เดนิทางและเขา้ร่วมกจิกรรม 

- กจิกรรมน้ี ไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรง หรือ ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง

บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบต่อความเสยีหายที่เกดิข้ึน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม นครใตด้นิไคมคัลีหรอืนครชาดคั (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขดุเจาะ

พื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นที่หลบภยัจาก เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากชาวโรมนั ที่ตอ้งการท าลายลา้งพวกนบัถอืศาสนา

คริสต ์นครไคมคัลมีชี ัน้ลา่งที่ลกึที่สุดลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครื่องทุกอยา่งท ัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้ง

ถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนไดม้ากกว่า 30,000 

คน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมอืงคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลยี 

ประเทศตรุกี เมอืงเกอเรเมต่ ัง้อยู่ในบริเวณที่เป็นที่ต ัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการ

เป็นที่หลบหนีภยัจากการไลท่  ารา้ยและสงัหารก่อนที่คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดร้บัการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ทีจ่ะ

เหน็ไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณนี้  เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื่องเซรามิ

กล  า้ค่าแห่งหนึ่งที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลกน าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Open Air Museum of Goreme) ไดร้บั

การขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง 

ค.ศ.9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ  า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนั

การรุกรานของชนเผา่ลทัธิอื่นที่ไมเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาคริสตน์ าทา่นชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) ,โบสถม์งักร 

(Snake Church) และ โบสถแ์อปเป้ิล (Apple Church) น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอม

ปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั ซึ่งหุบเขาดงักลา่วมรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกือบท ัว่ท ัง้ภูเขา เพือ่

เอาไวเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้  าหนา้ที่เป็น

ป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมภียัอีกดว้ย จากนัน้อิสระใหท้า่นไดถ้่ายภาพบา้นพื้นเมอืงที่มผูีค้น

อาศยัอยู่ จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงาน

เครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธิตกรรมวธิีการผลติสนิคา้พื้นเมอืงที่มคีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่

โลก อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางไปยงั กรุงองัการา Ankara (ระยะทาง 287 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) กรุงองัคาราถอืว่าเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงอิสตนับูล (Istanbul) 

กรุงองัการาเป็นศูนยก์ลางการปกครองของผูน้ าประเทศคนแรกคอืท่านประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s 

headquarters ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1920 และไดก่้อตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัตรุกีนบัตัง้แต่การก่อตัง้ประเทศในปี ค.ศ. 1923 

แทนเมอืงอิสตนับูลหลงัจากการลม่สลายของจกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire) ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มากรุงองัการาก็กลายเป็น

ศูนยก์ลางการพาณิชย ์การศึกษา และอุตสาหกรรมที่ส  าคญัของตุรก ี

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SERGAH HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เจด็ เมืององัการ่า – อสิตนับูล – ฮปิโปโดรม – ตลาดแกรนดบ์าซาร ์– ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางจาก กรุงองัราคา สู่ กรุงอสิตนับูล (Istanbul) (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ช ัว่โมง 

โดยประมาณ) ใหท้่านไดพ้กัผ่อนและชมทศันียภาพระหวา่งทาง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเขา้ชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) สิ่งก่อสรา้งจากสมยักรีกซึ่งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขนัขบัรถศึก (Chariot 

Racing) มเีสาโอเบลสิคซ์ึ่งเหลอืแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนัน้ก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะท ัง้เสามงีานแกะสลกัอนัมี

ความหมายและมค่ีายิ่ง จากนัน้น าทุกท่านชม Grand Bazar ตลาดในย่านเมอืงเก่า ในภาษาตุรกีเรียกว่า “Kapalıçarsı” หมายถึง

ตลาดใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ก่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1461 โดย สุลต่านเมหเ์หมด็ ที่ 2 แห่งจกัรวรรดิออตโตมนั (Fatih 

Sultan Mehmet) เพื่อกระตุน้ความทางเศรษฐกิจ และเป็นแหลง่ซื้อขายแลกเปลีย่นสนิคา้ ในเสน้ทางสายไหม จากกรุงคอนสแตน

ติโนเปิล ไปยงัประเทศต่างๆ ตลาดแห่งนี้มวีวิฒันาการมาเรื่อยๆ จนถงึปจัจุบนั อิสระใหท้่านไดเ้ดนิชมสนิคา้ 

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที่แปด  สุเหร่าสนี ้ าเงนิ – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – อโุมงคเ์ก็บน ้ าเยเรบาตนั – พระราชวงัทอปกาปี – Taksim Square 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม สเุหร่าสนี ้ าเงนิ (Blue Mosque) หรือ ชือ่เดมิคือ สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) ที่มา

ของชื่อสุเหร่าสนี า้เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้องสนี า้เงนิในการตกแต่งภายใน ซึ่งท  าเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์

เนช ัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาที่จะตอ้งท าพธิีละหมาด Minaret 6 หอ 

เท่ากบัสุเหร่าที่นครเมกกะ สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิ้นพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) 

ภายในมทีี่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็น

ที่ฝงัศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสีิ่งก่อสรา้งทีอ่  านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนท ัว่ไป เช่น หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรง

อาบน า้ ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรีย (Kulliye) การเขา้ชมสุเหร่า ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอด

แว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั 

และกรุณาท ากริิยาใหส้  ารวม จากนัน้น าทา่นชม 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque 

of Hagia Sophia) ปจัจุบนัเป็นที่ประชมุสวดมนตข์องชาว

มสุลมิ ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้ เป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์

ภายในมเีสางามค า้ที่สลกัอย่างวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 

108 ตน้ จากนัน้น าทา่นเขา้ชม อโุมงคเ์กบ็น ้ าเยเรบาตนั 

(Yerebatan Sarnici) สรา้งขึ้นในสมยัจกัรพรรดจิสัติน

เนียน ในปี ค.ศ. 532 เ  พื่อเป็นทีเ่ก็บน า้ส  าหรบัใชใ้น

พระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามที่กรุงอิสตนับูลถกูขา้ศึกปิดลอ้ม

เมอืง มคีวามกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาค า้หลงัคา 336 ตน้ 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอบัดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลาย

อาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัที่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเจริญอย่างสูงสุดท ัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโต

มนั ใชเ้วลาก่อสรา้งท ัง้สิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึง

ความสิ้นเปลอืงใด ๆ ท ัง้สิ้น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึ่งอยู่เหนืออ่าวเลก็ ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั 

Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมา

หนกั 4.5 ตนั  น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปี (Topkapi Palace) สรา้งในสมยัสุลต่านเมหเ์มตที่ 2 หรือ เมหเ์มตผูพ้ิชิต 

ภายหลงัที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปจัจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมพีระราชประสงคท์ี่จะใหเ้มอืงนี้ เป็นศูนยก์ลางของ

อาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวงันี้ขึ้นเป็นที่ประทบัอย่างถาวร พระราชวงัแห่งนี้มอีาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเนื้อ

ที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝัง่ทะเลมารม์าร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์

สถานแห่งชาติที่ใชเ้ก็บมหาสมบตัิอนัล  า้ค่า อาทเิช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 

ทบัทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคหลงัจากนัน้น าทุกท่านเดินสู่ ย่านการคา้ Taksim Square ถนนใจกลางเมอืงอิส

ตนับูล ที่ครึกครื้นไปดว้ยรา้นรวงต่าง ๆ มากมาย นอกจากรา้นขายของแลว้ยงัมีรา้นอาหารมากมาย ในบริเวณใกลเ้คียงมจีตัุรสั 

Taksim ซึ่งเป็นที่ต ัง้ของอนุสาวรีย ์Republic Monument ในย่านน้ียงัมรีถรางอนัเก่าแก่วิ่งบนถนน Istiklal Caddesi ซึ่งเป็นถนน

สายหลกัของเมอืง บนถนนแห่งนี้ขนาบดว้ยอาคารสมยัศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นที่ต ัง้ของรา้นคา้ที่มสีาขาท ัว่โลก โรงภาพยนตร ์ไปจนถงึ

คาเฟ่ นอกจากนี้ตามตรอกซอกซอยของถนนยงัมบีาร ์รา้นขายของโบราณ  

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที่เกา้ ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั  – อสิตนับูล – ประเทศบาหเ์รน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) จุดที่บรรจบกนัของ

ทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท  าใหป้ระเทศตุรกีไดร้บัสมญานามว่า ดินแดน

แห่งสองทวปี ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์  าคญัเนื่องจาก

เป็น เสน้ทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลด าเขา้กบัทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็น

ป้อมปืนที่ต ัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ไดแ้ก่ Rumeli Castle และ 

Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่ส  าคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั 

เชื่อมใหร้ถยนต์ สามารถวิ่งขา้มฝัง่ยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี 

ค.ศ.1973 มคีวามยาวท ัง้สิ้น 1,560 เมตร และได ้กลายเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอนัดบั 4 ของโลกในสมยันัน้ (ปจัจุบนัตกไปอยู่

อนัดบัที่ 21) ขณะที่ลอ่งเรือใหท้่านไดช้มทวิทศันท์ ัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรสั ยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่

ส  าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศ 

เที่ยง   อสิระมื้ออาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอสิตนับูล น าทา่นเชค็อิน เพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยแวะเปลีย่น

เที่ยวบนิทีป่ระเทศบาหเ์รน  
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14.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF044 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ช ัว่โมง 45 นาท ี

18.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน พกัผ่อนภายในบรเิวณสนามบนิ รอเปลีย่นเที่ยวบนิเดนิทางกลบัสู่

ประเทศไทย 

22.20 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF152 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ี

วนัที่สบิ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) 

09.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................ 
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

เที่ยวฟิน บาหเ์รน ตรุก ีท่องแดนอนาโตเลยี 10 วนั 8 คืน – GF 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ 12ปี 

เสริมเตียง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี 

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋ 

เคร่ืองบิน 
พกัเดี่ยว 

13 – 22 ก.ย. 62 31,990 31,990 30,990 13,990 7,900 

20 – 29 ก.ย. 62 31,990 31,990 30,990 13,990 7,900 

27 ก.ย. – 06 ต.ค. 62 31,990 31,990 30,990 13,990 7,900 

30 ก.ย. – 09 ต.ค. 62 31,990 31,990 30,990 13,990 7,900 

07 – 16 ต.ค. 62 32,990 32,990 31,990 14,990 7,900 

11 – 22 ต.ค. 62 33,990 33,990 32,990 15,990 7,900 

18 – 27 ต.ค. 62 32,990 32,990 31,990 14,990 7,900 

21 – 30 ต.ค. 62 32,990 32,990 31,990 14,990 7,900 

25 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 31,990 31,990 30,990 13,990 7,900 

28 ต.ค. – 06 พ.ย. 62 31,990 31,990 30,990 13,990 7,900 
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อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัระบุวนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 8 คืน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก. ท่านละ 1 ช้ิน 

 ค่ารถรบั – สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตุ

ในวงเงนิไม่เกนิ ทา่นละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ี่มีอายเุกนิ 85 ปี (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรบัเพิ่มขึ้น 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ

นอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรร์วม 80 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน **เดก็จ่ายเท่ากบัผูใ้หญ่** 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้น้ัน โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่ยนั

การจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ มิเช่นน้ันบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิก

การเดินทางของทา่น และการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้ริการที่ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 
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เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล ,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซีา่ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดนิทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่าน้ัน อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็น

ส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบินในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบริการใน

กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบิน คา่ธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมีการประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี่ยนได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6. ตัว๋เครื่องบินน้ี ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่าน้ัน ไม่สามารถเดินทางกอ่นและกลบัหลงัได ้หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์

ต ัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

7.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทัขนสง่ 

หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัคา่บริการน้ัน ๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่าน้ัน หากมีจ านวนผูเ้ดินทาง

รวมแลว้นอ้ยกวา่ที่ก าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิ่ม

เงนิท่านละ 4,000 บาท, กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 20-24 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท และในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 25-29 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงนิท่าน

ละ 2,000 บาท 

11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน การเดินทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อืน่ ๆ 

ที่เขา้ข่ายผิดกหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้สีว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทัง้สิ้น 
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12.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิทัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลือกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัท่าน

เอง บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคี่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดินทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บรษิทัขนสง่ 

โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น 

การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัิเหตุต่าง ๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่

แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เลม่น ้ าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่น้ัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทั ฯ ไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได)้ 

23. ระดบัของโรงแรม 4-5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทียบเท่ากบัมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดบัของ

โรงแรมที่ระบุน้ันเป็นการจดัอนัดบัของการทอ่งเที่ยวประเทศตรุก ี

 
 


