
 
 

TURKEY โรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถ้าํ  (9D7N) 

“TURKEY AWESOME”  

สายการบินด ีFULL SERVICE OMAN AIR (WY) 
 

บินดวยสายการบิน โอมาน แอร (WY) : ขึ้นเครือ่งสนามบินสวุรรณภมูิ (BKK) 

**สําหรบักรุปวันที ่04-12 / 05-13 / 18-26 ตุลาคม 61 และ 1-9 พฤศจกิายน 

61 ใชเวลาบินดังนี้** 



 
 

WY 812 BKK(กรุงเทพ) - MCT(มัสกัต)  14.35 – 17.25 

WY 163 MCT(มัสกัต) – IST(อิสตันบูล)  20.10 – 00.25+1 

WY 164 IST(อิสตันบูล) – MCT(มัสกัต) 01.40 – 07.25 

WY 815 MCT(มัสกัต) - BKK(กรุงเทพ)  09.00 – 18.00 

**สําหรบักรุปวันที ่15-23 และ 22-30 พฤศจกิายน 61 ใชเวลาบินดังนี้** 

WY 818 BKK(กรุงเทพ) - MCT(มัสกัต)  09.15 – 12.35 

WY 165 MCT(มัสกัต) – IST(อิสตันบูล)  14.20 – 19.00 

WY 166 IST(อิสตันบูล) – MCT(มัสกัต) 01.05 – 06.50 

WY 815 MCT(มัสกัต) - BKK(กรุงเทพ)  09.00 – 18.00 

**โหลดกระเปาสัมภาระนํ้าหนักไมเกิน 30 ก.ก. (ไมเกิน 2 ช้ิน) และ ถือขึ้น

เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที ่1 
     กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ – มัสกัต (โอมาน) – อิสตันบูล (ตุรก)ี                                      

(-/-/-) 

 

11.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ชั้น 4 เคานเตอร

เช็คอิน Row Q ประตู 7 สายการบนิ Oman Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให

การตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให

คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

14.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิกรงุมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน 

Oman Air เที่ยวบินที ่WY 812  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลา

บินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

17.25น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิกรงุมสักัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปล่ียน

เครื่อง) 



 
 

20.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิอตาเติรก เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดย

สายการบิน Oman Air เที่ยวบินที ่WY 163  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

 (** สําหรับกรุปวนัที ่15-23 / 22-30 พฤศจิกายน 61 จะนัดสมาชกิที่สนามบนิ เวลา 

06.00 และถงึอสิตนับลูเวลา 19.00**) 

   

 

 วนัที่ 

2 

      อิสตนับลู(ตุรก)ี – มาไมเมืองทรอย – ชานัคคาเล – นัง่กระเชาสูเมืองเปอรกามัม  

(B/L/D)                                                

 

00.40น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิอตาเตริก เมืองอิสตนับลู ประเทศตรุกี (ตามเวลา

ทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือ

เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 

 นําทกุทานเขาสูทีพ่ัก ณ กรงุอิสตนับลู  

พักที ่  QUA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มี

ชื่อเสียงเลาขานสืบตอกันมาต้ังแตในอดีต ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว ชม

มาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มาไมที่มีชื่อเสียงโดงดังมาก

ที่สุดจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใชอุบายสงมาไมใหเมือง

ทรอยเพื่อเปนของกํานัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพื่อเขามาเปดประตู



 
 

เมืองทรอย ใหทหารเขามาตีตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือน

สัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ปจจุบันเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ 

เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 

กิโลเมตร เนื่องจากต้ังอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ แหลมเกลิ

โบลูของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเลคือ ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตั้งอยูริมทะเล

มารมาราตัดกับทะเลอีเจียน เปนที่ต้ังของเมืองทรอย  

นําทาน นั่งกระเชาไฟฟาขึน้ สู เมืองเปอรกามัม (Cable Car to Pergamum) ที่ต้ัง

ตระหงานอยูเหนือตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจาก

ทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของ

กรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะ

โครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเปนที่ขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายใน

สรวงสวรรค บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - 

Olympieion) ปจจุบันนี้เหลือแตสวนฐานเทาน้ัน แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวใน

พิพิธภัณฑเปอรกามัมที่เมืองเบอรลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิส 

(Theater of Acropolis) เปนโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ต้ังอยูในทําเลที่สวยงามที่สุด 

จุผูชมไดมากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนที่สูง ซ่ึงเปนโครงสรางฐาน

ในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ังถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่

สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานคร

ใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางที่รายลอมปอมปราการเหลาน้ี ชม วิหารเอส

เคลปออน (Asklepion) อยูเบ้ืองลางทางตะวันตกของตัวเมือง สรางถวายเอสเคลปออส

เทพแหงการแพทย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

พักที ่  KOLIN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา   



 
 

    

 

วันที ่3 
        เมืองโบราณเอฟฟซุส – บานพระแมมารี – เมืองคซูาดาซ ี– รานเครื่องหนงั         

(B/L/D)                                                     

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

   นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (Ephesus) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 

ชั่วโมง)  เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึง เคยเปนที่อยูของชาว

โยนก (Lonia) จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 

6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซาน

เดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสขึ้นเปนเมือง

หลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขาง

ทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจง

ที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หอง

อาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ให

เห็นอยูจนถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเปนเลิศและ

มีขนาดใหญมาก สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส 

เซลซุส ในป 657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาที่ทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงนี้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทาย

ที่พระแมมารีอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังนี้   



 
 

นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เมืองทาเลียบชายฝงทะเลของประเทศตุรกี ซึ่งทําใหในอดีต เมืองนี้เปนเหมือนทาเรือ

ขนสงสินคา เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงสงออกไปทั่วโลก 

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเปน

ประเทศที่มีฐานการผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิตเส้ือ

หนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors อีกดวย อิสระ

ใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเคร่ืองหนัง และ สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

พักที ่  GRAND BELISH HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา   

   

วันที ่4 
   ปามุคคาเล – ปราสาทปยุฝาย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       

(B/L/D)                                                     

 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแก

สมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึขึ้นก่ึงสถาปตยกรรม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแร

รอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนช้ันๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัว

ของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมีความ

งดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปนเมือง

โรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแรรอน ซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณใน

การรักษาโรค เมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือ



 
 

เพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไป บางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน 

โรงละคร แอมฟเธียรเตอรขนาดใหญ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

พักที ่  PAM THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา   

                         

 

วันที ่5 
    คอนยา – พพิธิภณัฑเมฟลานา – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบําหนาทอง                     

(B/L/D)                                                     

 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ซ่ึงเคย

เปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะชม ที่

พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปนสถานที่พักแรมของกอง

คาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาชม  พิพธิภณัฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานที่นักบวชใน

ศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหนึ่งของ

พิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูม่ี อาจารยทางปรัชญาประจําราช

สํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว

สดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย 

บิดา นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกยี (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) เปนบริเวณที่อยูระหวาง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแตโบราณ

กาล เพราะเปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่

ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพื้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ



 
 

เม่ือประมาณ 3 ลานปมาแลว ทําใหลาวาท่ีพนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล 

กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากนั้นกระแสนํ้า ลม ฝน แดด 

และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นับแสนนับ

ลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย 

(คว่ํา) ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จน

ชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟา” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย 

(Cappadocia) เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ที่อาศัยอยูในดินแดน

แถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันนี้ก็ยังเล้ียงมากันอยูบริเวณนี้ อีกทั้ง 

ยังมีเมืองใตดินที่ซอนอยูใตเมืองคัปปาโดเกีย ถือเปนเมืองใตดินโบราณท่ีใหญที่สุดใน

โลกก็วาได เพราะที่เมืองใตดินแหงนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และ

ภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใตดินมาก

ถึง 15 แหงและถารวมทัง้เมืองอื่นๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุด

เชื่อมกันระหวางแตละเมืองอีกดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมีครบทุกอยางไมวาจะเปน 

หองนอน หองน้ํา หองอาหาร หองประชุม คอกสัตว โบสถ  บอน้ํา บางหองเปนหองโถง

กวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว ดวยความอัศจรรยใต

พิภพแหงนี้ ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปน

สถานท่ีมรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง (Belly 

Dance) ซึ่งเปนการเตนรําท่ีเกาแกอยางหนึ่ง เกิดขึ้นมาเม่ือประมาณ 6,000 ป ใน

ดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกันวา ชนเผายิปซีเรรอน

คือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของ

ชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน 

สวยงาม จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 

พักที ่  UCHISAR CAVE HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ้ํา หรือเทียบเทา   

    



 
 

 

วันที ่6 

    นครใตดิน – พพิทิธภณัฑเกอรามา – หุบเขาอซุซิาร – โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เครื่องประดับ –  เมืององัการา                                                                             

(B/L/D)                                                     

   

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร ** 

** สําหรับทานใดที่สนใจขึน้บอลลนูชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรม

จะตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถิน่มารับไปขึน้บอลลนู เพือ่

ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดยาก ใชเวลาอยูบน

บอลลนูประมาณ 1 ชัว่โมง คาใชจายเพิ่มเตมิในการขึน้บอลลนูอยูทีท่านละ ประมาณ 

250 เหรียญดอลลารสหรฐั (USD.) ขึน้อยูกบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบัติเหตทุี่

รวมอยูในโปรแกรมทวัร ไมครอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครื่องรอนทุกประเภท 

ดังนัน้ขึน้อยูกับดลุยพนิิจของทาน ** 

 

 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นครใตดนิ (Underground City) เปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสต

ใชหลบภัยชาวโรมัน ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใตดินที่มี

ขนาดใหญ มีถึง 10 ชั้น แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหองๆ 

มีทั้งหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ํา และระบบ



 
 

ระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงอาจ

คอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได 

นําทานเดินทางสู เมืองเกอราเม (Goreme) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณคัปปาโดเกีย ใน

ตอนกลางของอานาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ต้ังถิ่นฐาน

ของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนท่ีที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่ หลบหนี

ภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาท่ีไดรับการประกาศ

วาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยู

ในบริเวณนี้ เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคลํ้าคา

แหงหนึ่ง ที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

นําทานเดินทางสู พิพธิภณัฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of Goreme) 

ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปนมรดกโลก ซึ่งเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ

เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกัน

การรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หุบเขาอซุซิาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ 

ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษย

ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนท่ีอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูง

ที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาท่ีเปนปอมปราการที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย 

นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic 

Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิต

กรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทาน

ไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู เมืององัการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมือง

หลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมืองหลวงของ

ตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาต้ังอยู

ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจาก

เมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเปนที่ต้ัง

ของรัฐบาลกลาง สวนราชการตางๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ 



 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

พักที ่  BERA ANKARA HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา   

   

 

วันที ่7 

    สุสานอตาเตริก – อสิตันบลู – พระราชวงัโดลมาบาหเช – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส                     

                                                                                                                             

(B/L/D)                                                     

 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สุสานอตาเตริก (Ataturk Mausoleum) เปนอนุสรณสถานและสุสาน

ของ Mustafa Kemal Ataturk ซ่ึงเปนผูนําในสงครามกูอิสรภาพของตุรกีหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 1 ผูกอต้ังสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก เปนสุสานของ 

Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีดวย สุสานออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพระหวางป 1966-1987 

และ 1999-2009 จะเปนรูป Anitkabir ดวย 

นําทานเดินทางสู เมืองอิสตนับลู (Istanbul) เปนเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศ

ตุรกี มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล มีทําเลที่ต้ังอยูบริเวณ

ชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ังอยู

ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) 

สถาปตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ

เฉพาะที่พิเศษ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 
 

นําทานเขาชม พระราชวงัโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตานอับ

ดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออน ศิลปะ

แบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยูริมชายฝง

ทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝงทวีปยุโรปจุดเดนของพระราชวังแหงนี้คือ มี

การประดับตกแตงดวยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอรนิเจอร พรม โคมไฟ 

เครื่องแกวเจียระไน และรูปเขียน รูปถายตางๆ และที่มีชื่อเสียงมาก ไดแก โคมไฟแช

นเดอเลียร ของขวัญจากประเทศอังกฤษที่ส่ังทําจากแกวคริสตัลขนาดใหญที่สุดใน

โลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที่

ใหญที่สุดในโลก เสาหนิออนบันไดทางขึ้นหองโถงตรงราวทําดวยไมวอลนัต ลูกกรง

ราวบันไดทําดวยแกวคริสตัล พรมช้ันเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย Cinar ใน

ประเทศตุรกี เครื่องแกวเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดีท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หิน

ออนจากอียิปตมาทําหองอาบน้ํา (ซาวนา) ในรูปแบบที่เรียกวา เตอรกิชบาธ 

เฟอรนิเจอรทุกชิ้นที่ประดับประดาอยูในพระราชวังแหงนี้ คือเฟอรนิเจอรที่ดีที่สุดจาก

ทั่วทุกมุมในโลก ที่นาสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไวมากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 

09:06 น. อันเปนเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก ถึงแกอสัญกรรมใน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลตานหลายพระองคที่นาสนใจ

คือ รูปสุลตานอับดุล อาซิส ผูมีรูปรางใหญมาก สูง 195 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 200 

กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้ํา ขี่มา ย่ิงธนู เปนสุลตานองคแรกที่เสด็จเยือนตางประเทศ 

เชน อียิปต ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเย่ียม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ที่นาทึ่งและ

ประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อยางในพระราชวังเปนของด้ังเดิม มิไดถูกขโมยหรือทําลาย

เสียหาย การเขาชมภายในพระราชวังก็ตองเขาชมเปนคณะ เปนรอบๆ มีเวลา มี

มัคคุเทศกของวังนําชมทีละหองทีละอาคาร มีเจาหนาท่ีคอยควบคุมอยูทายคณะ คอย

ดูแลไมใหแตกแถวไมใหอยูหองใดหองหนึ่งนานเกินไป ไมใหจับตองส่ิงของตางๆ และ

ตองสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทาทุกคน เพื่อปองกันไมใหพื้นปารเกตอันสวยงามตอง

สึกหรอ รวมทั้งพื้นพรมอันลํ้าคาเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเขา หอนาฬิกา 

สวนริมทะเล อุทยานดอกไม น้ําพุ สระนํ้า รูปปน รูปสลักตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว 

นาชื่นชมในรสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางย่ิง ** เวลาเปด-ปด 09.00-

16.00 น. (ปดทุกวันพฤหัสบดี) ** 



 
 

นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อม

ทะเลดํา (The Black Sea) กับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) โดยมีความยาว

ประมาณ 32 กิโลเมตรความกวางเริ่มต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ชองแคบนี้ 

ถือวาเปนจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่งนอกจากความ

สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิงในการปองกัน

ประเทศตุรกีอีกดวย ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของ

ริมฝงชองแคบแหงนี้ ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาหเชหรือบานเรือนสไตลยุโรป

ของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

พักที ่  QUA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเทา   

   

 

วันที ่8 

    Blue Mosque – วหิารฮาเจีย โซเฟย – อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทนั – สไปซ มาเก็ต –          

   ทักซมิ สแควร – สนามบินอิสตลับูล                                                                         

(B/L/-)                                                     

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา ** 

การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสุภาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียม

ผาสําหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไมรัดรูป 

นําทาน เขาชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานหอาร

เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา 

ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที่ ถายรูปได หามสงเสียงดัง และกรุณา



 
 

ทํากิริยาใหสํารวม สุเหรานี้สรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ด

ส้ินพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผุนํา

ศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียกจากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนตตามเวลาในสุเหรา 

ชื่อสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบ้ืองสีฟาจากอิซนิค ลวดลายเปนดอกไม

ตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เปนตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีที่

ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน 

สนามดานหนาและดานนอกจะเปนที่ฝงศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมี

ส่ิงกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั่วไป เชน หองสมุด โรงพยาบาล 

โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye) 

นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงกอสรางจากสมัยกรีกซึ่งใชเปน

สนามแขงมา และการแขงขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดร

โมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝร่ังเศสดวย หมายถึง การแขงขันมาใจกลางเมือง

มอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายที่เหลือแตซากปรักหักพังของ 

ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แมจะย่ิงใหญ

และเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 

3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) สรางเม่ือไหรไมมีใคร

ทราบ แตบูรณะเม่ือศตวรรษที่ 10 เสาตนท่ี 2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสรางกอนคริสกาลมา 

479 ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาตั้งที่นี่เม่ือ 

ศตวรรษที่ 4 ปจจุบันเหลือเพียงคร่ึงตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบ

ลิส (Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาลประมาณ 390 ป มีรากศัพท

มาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม 

ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว 

ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดานบนเปนแทงส่ีเหล่ียมส่ีดาน 

ยอดบนสุดจะเปนลักษณะเหมือนปรามิด และมักนิยมหุมหรือเคลือบดวยโลหะ เชน 

ทองคํา เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศิลปะที่มีตน

กําเนิดจากอียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสราง

ขึ้นเปนคู ตั้งอยู ณ บริเวณทางเขาวิหาร ตัวอยางเชนที่ วิหารลักซอร หรือ วิหารคาร

นัค เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวยอักษรเฮียโรกลิฟฟค 



 
 

บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และเรื่องราวของการสรางเพื่อบูชาเทพเจา ดังน้ัน เสาโอเบ

ลิสกจึงเปนเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงที่ต้ังของสถานที่สําคัญ หรือ

สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ของอียิปตนําทานเขาชม วิหารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia 

Sophia) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระ

เจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน ภายในติดกระจก

สี เมื่อเติรกเขาครองเมือง ไดเปลี่ยนโบสถนี่ใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับ

กําแพงที่ปูดวยโมเสกเปนรูปพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงให

วิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑที่วันนี้คงบรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม 

โดยเฉพาะโดมที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพื้นที่โลงภายในใหญที่สุดในโลก 

กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้ําหนักของอาคารลงสูพื้นแทนการใชเสาคํ้ายัน

ทั่วไป นับเปนเทคนิคการกอสราง ที่ถือวาลํ้าหนามากในยุคนั้น (ถือเปนหนึ่งในเหตุผล

สําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ

โลกยุคกลางโบราณ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทาน เขาชมอุโมงคเก็บน้ําเยเรบาทนั (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) 

สรางในป 532 ประมาณ 1476 ปมาแลว รัชสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน สรางขึ้นมาเพื่อ

ทําการเก็บน้ําที่ไหลมาจากปาเบลเกรด โดยมีทอน้ําลําเลียงซึ่งเรียกวา “Aqueduct” 

เพื่อกักเก็บน้ําเอาไวใชในพระราชวัง อุโมงคมีความจุน้ําไดมากถึง 80,000 ลูกบาศก

เมตร ขนาดของอุโมงค มีความยาว 141 เมตร กวาง 73 เมตร มีเสาคํ้ายัน 336 ตน แต

ละตนสูง 9 เมตร มีดวยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ตน) ความหางของแตละตน คือ 4.9 

เมตร จุดเดนของอุโมงคดังกลาวคือ เสาหยดน้ําตา (The Column of Tears) ซึ่งเปน

เสาท่ีมีลายแกะสลักเปนรูปหยดน้ําตา และ เสาศีรษะเมดูซา (Medusa) ตามความเชื่อ

กรีกโบราณ เมดูซาเปนนางปศาจที่อาศัยอยูใตดิน เสนผมของเมดูซาเปน “งู” ตาม

ตํานานหากใครมองเห็นใบหนาเธอก็จะกลายเปนหินในทันที แมแตตัวเธอเอง หาก

มองเห็นตัวเองก็จะกลายรางเปนหินเชนเดียวกัน เพื่อเปนการแกเคล็ดจึงมักเห็นศีรษะ

ของเมดูซา ต้ังกลับหัวหรือตะแคง ดังนั้นการต้ังรูปแกะสลักดังกลาวเปนการต้ังไว

เพื่อให เมดูซาปกปองอุโมงคเก็บน้ําดังกลาวนั้นเอง แตละวันจะมีนักทองเที่ยวเดินทาง

มาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเสนทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซา และภายในอุโมงค

มีการเลี้ยงปลาไวมากมาย นักทองเที่ยวหลายทานก็นิยมโยนเหรียญบาง เปนไปไดวา



 
 

อยากใหกลับมาอีกคร้ัง ตามความเชื่อการโยนเหรียญในอางน้ําพุในเมืองโรม ประเทศ

อิตาลี 

นําทานเดินทางสู สไปซบาซาร (Spice Bazaar) หรือตลาดเคร่ืองเทศต้ังอยูใกลกับ

สะพานกาลาตา ที่นี่ถือเปนตลาดในรมและเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสองในเมืองอิส

ตันบูล สรางขึ้นต้ังแตชวงป ค.ศ. 1660 โดยเปนสวนหนึ่งของศูนยการคาเยนี คามี 

สินคาท่ีจําหนายสวนใหญคือเคร่ืองเทศเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีถ่ัวคุณภาพดีชนิด

ตางๆ รังผ้ึง น้ํามันมะกอก ไปจนถึงเส้ือผาเคร่ืองประดับอีกดวย 

นําทานสู จัตุรัสทักซมิ (Taksim Square) ใจกลางจัตุรัสแหงนี้มีอนุสาวรียแหงการ

ประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของอตาเติรก ผลงานของศิลปนชาวอิตาเลียน ปแอ

โตร คาโนนิคา บริเวณรอบจัตุรัสเปนแหลงช็อปปงที่คึกคักเสมอ เปนท่ีนิยมของคน

พื้นเมืองและชาวตางชาติมีรถรางแลนเปนแนวขนานกับรถตลอดสาย เม่ือเดินเขาไป

ตามถนนตางๆซึ่งเรียงรายดวยรานอาหารนานาประเภท รานขายของเกา และสินคาที่

สันสมัยประปนและกลมกลืนและมีเสนห จะพบจัตุรัสทุแนล (Tunel) ซึ่งเปนแหลงขาย

ของเดา และรถไปใตดินสายแรกของยุโรป เปนสายส้ัน สรางเม่ือป ค.ศ. 1871 ปจจุบัน

ใชเปนทางคมนาคมระหวางทูแนลและคาราเคย (Karakoy) นอกจากนี้ยังมีศูนย

วัฒนธรรมจัดแสดงคอนเสิรตตางๆโดยเฉพาะในหนารอน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง  

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรก ี

วันที ่9 
     อิสตนับูล (ตุรก)ี – มัสกัต (โอมาน) - กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                                     

(-/-/-) 

 

01.40น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิกรงุมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน 

Oman Air เที่ยวบินที ่WY 164  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลา

บินโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

07.25น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิกรงุมสักัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปล่ียน

เครื่อง) 



 
 

20.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Oman Air เที่ยวบินที ่WY 815  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลา

บินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

18.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ  

 

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

 

** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบรษิทั ทกุครัง้กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยน

ไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมไีฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรด

แจงใหบรษิทัฯทราบในวนัจองทวัรทัง้นี้เพื่อประโยชนของตวัทานเอง ** 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายไุมเกนิ 12 

ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายไุมเกนิ 

12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน

ละ 

พักเดีย่ว 

เพิ่ม 

อัตรา หอง

ละ 

ไมใชตั๋ว

เครื่องบนิ

อัตรา  

ทานละ 

04 – 12  ตลุาคม 61 29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

05 – 13  ตลุาคม 61 29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

18 – 26  ตลุาคม 61 31,900 31,900 31,900 9,000 14,900 

01 – 09  พฤศจกิายน 

61 
29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 



 
 

15 – 23  พฤศจกิายน 

61 
29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

22 – 30  พฤศจกิายน 

61 
29,900 29,900 29,900 9,000 14,900 

 

** อัตรานีย้งัไมรวมคาทิปพนักงานขบัรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม 60 

ดอลลารสหรฐั (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเดก็ ยกเวนเดก็อายุไมถงึ 2 ป 

ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท้านสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทกุทาน ที่สนามบิน ในวนั

เช็คอิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุมถงึ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ) 

 

** ทานที่ถือหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศตรุก ีไม

จําเปนตองยืน่ขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกนิ 30 วนั ตอครัง้ **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ทีถ่ือหนงัสือเดนิทางไทยเทานัน้ กรณถีือหนงัสือ

เดินทางตางประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนยีมเพ่ิมจากราคาทวัร ทานละ 100 

USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) 

รวมถึงคาภาษีสนามบิน    

  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม

วาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   



 
 

  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว

เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Oman Air อนุญาต

ใหโหลดกระเปาสัมภาระ   

  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมนี้ําหนกัไมเกนิ 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิไดน้ําหนักไม

เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 

  จํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย

การบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไป 

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีใน

โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)  

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 USD  ตอ ทริป 

ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 



 
 

(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน

เช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได

อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 

กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม

เวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา

จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 

ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ

ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วนั กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 

** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขตัฤกษ ตองยกเลกิเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดนิทาง 

** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 



 
 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่

ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว

เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน 

การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี

ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 

อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว 

ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา

สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม

จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เงื่อนไขสําคญัอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม

เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ

ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน

ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 

ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลว

ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , 

ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร

ภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ

ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง



 
 

สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน

กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา

แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท

ประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่

หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอน

กับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ

เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ

เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถ

เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 

หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 

ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน

สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา

ใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ

ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 

เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 



 
 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถใน

แตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หาก

กรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 

สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ

คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่

จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน

หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 

หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด

หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม

หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน

ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ

เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลง

ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว

เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว

เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เก่ียวกับที่นั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา

พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 
 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันให

มากที่สุด  

 ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ

โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ

แบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัท

ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 

, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา

ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ

เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน

ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึง่ หลังจากไดสํารอง

โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือทานชาํระเงนิคาทัวรใหกับทางบรษิทัฯแลวทางบรษิทัฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไข

ขอตกลงทัง้หมดนี้แลว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


