อิสตันบูล สุเหร่าสีน้าเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย
พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบาหน้ าท้อง Belly Dance

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
02.00 น.
06.00 น.
09.55 น.
14.00 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ดูไบ – อิ สตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK119 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบิ นกรุงอิ สตันบูล Sabiha Gokcen International Airport ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
ก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง นาท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็ 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 าในอีกมุมหนึ่งซึ่งสวยสง่าน่าชม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Ramada Merter หรือระดับเดียวกัน
อิ สตันบูล – ฮิ ปโปโดรม – สุเหร่าสีน้าเงิ น – อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมือง
อีเซียบัท – เมืองชานัคคาเล่
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ฮิ ปโปโดรม (Hippodrome) จัตุรสั ที่แต่เดิมในยุค โบราณถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองใน
ยุคไบแซนเทียมและใช้เป็ นลานกว้างสาหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั ลานแข่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งาน
เหมือนเช่นเดิมอีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตทีม่ แี ค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบลิสก์แห่ง
กษัตริย์เธโอโดเชียส” (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสีเ่ หลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึน้ ไปเป็ น
ยอดแหลม เสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันทัวไปว่
่ า “เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) เป็ นเสาบรอนซ์ท่ี
แกะลวดลายเป็ น รูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมา ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรีกที่เก่ าแก่ท่สี ุดที่มี
เหลืออยู่ในอิสตันบูลทุกวันนี้ เคยถูกประดับอยู่ทว่ี หิ ารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึน้ เมื่อ 479 ปี
ก่อนคริสต์กาลในครัง้ ที่รบชนะเปอร์เซีย เสาที่ 3 มีช่อื ว่า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine)
สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 1483 เมื่อครัง้ เริ่ม สร้างนัน้ เป็ นเสาบรอนซ์ แต่
ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซ์ไปจนหมด
ปั จจุบนั นักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมจึงมีโอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนติน
หลงเหลือเป็ นเพียงแค่เสาปูนเท่านัน้ เข้าชมภายใน สุเหร่าสีน้ าเงิ น
(Blue Mosque) ปั จจุบนั ถือเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของอิสตันบูล เป็ น
มัสยิดที่ถูกสร้างขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ เริม่ สร้างในปี พ.ศ. 2152 และสร้าง

เที่ยง

เสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ้าตัง้ อยู่โดดเด่นอันเป็ นทีม่ าของชือ่ “Blue Mosque” ส่วน
ภายในก็จ ะประดับ ตกแต่งด้วยกระเบื้องอิซนิ ค ตามผนัง และกาแพงโดยรอบเป็ นลวดลายต่ างๆ และ
แน่ น อนว่า กระเบื้อ งทัง้ หมดนี้ เ ป็ นสีฟ้ า และสีฟ้ า ทัง้ ข้า งนอกข้า งในของมัส ยิด แห่ ง นี้ ย ัง เข้า กัน ดีก ับ
บรรยากาศของชายฝั ง่ ทะเลทีอ่ ยู่ทางเบื้องหลัง จากสุเหร่าสีน้ าเงินพาท่านเดินข้ามสวนสวยขนาดใหญ่ไป
ถ่ายภาพบริ เวณด้านหน้ า สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (Hagia Sophia) ทีป่ ั จจุบนั ถูกแปรสภาพเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ต่ างจากของเดิม ที่เคยเป็ นทัง้ วิหารในศาสนาคริสต์และ
สุเหร่าในศาสนาอิสลาม เริม่ แรกวิหารหลังนี้สร้างขึน้ โดย “จักรพรรดิ
จัสติเนียนที่ 1” (Justinian I) แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ในช่วงปี 543
เป็ นวิหารใหญ่ศนู ย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์มานานนับ
พันปี จนมาถูกเปลีย่ นแปลงเป็ นสุเหร่าเมื่ออาณาจักรออตโตมันได้เข้า
ยึดครองดินแดนอนาโตเลียแห่งนี้ในปี 1453 ภายในเราจะได้เห็นการ
สร้างและตกแต่งทีผ่ สมผสานศิลปะของสองศาสนาไว้ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาดของพระเยซูและสัญลักษณ์ของ
ศาสนาอิสลามที่ดู เข้ากันได้ดีอย่า งไม่น่ าเชื่อ นาท่ านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้ าเยเรบาทัน (Yerebatan
Sarnici) ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจ ัสติเ นีย นโดยมีวตั ถุ ประสงค์ใ ห้เป็ นที่เก็บ กัก น้ าส ารองไว้ใ ช้ใ น
พระราชวัง และสาคัญมากสาหรับการสารองน้ าไว้ใช้ในยามทีอ่ าจเกิดศึกสงครามหรือมีศตั รูบุกเข้ามาล้อม
เมือง เพราะจะมีท่อเป็ นตัวส่งผ่านน้ าจากแหล่งธรรมชาติท่อี ยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร และ
อุโมงค์สามารถกักน้ าไว้ได้มากถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนตัวอุโมงค์จะมีความกว้าง 65 เมตร ยาว
143 เมตร หลังคาอุโมงค์ถูกรับน้ าหนักด้วยเสาค้าต้นใหญ่ 336 ต้น จริงๆ แล้วหากไม่รู้มาก่อนว่าทีน่ ่ีเป็ น
อุโมงค์เก็บน้ าก็จะดูคล้ายวิหารโบราณทัวไป
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวังเก่าแก่และเป็ นสถานทีช่ อ่ื 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 บราณของราชสานัก ตุร กีท่ีน่า ชมมาก จะแบ่ งพื้นที่ออกเป็ น 3 ส่ว น คือ จะมีพ้ืนที่ของ
พระราชวังชัน้ นอก พระราชวังชัน้ ใน และมีพ้นื ที่ท่เี คยใช้เป็ นฮาเร็มของ
สุลต่าน เมื่อย่างก้าวเข้าสู่พระราชวังจากชันนอกและชั
้
น้ ในจะได้เห็นการ
ตกแต่ ง พระราชวัง ที่ว ิจิต รอลัง การอย่ า งมาก จุ ด ที่น่ า สนใจมากคื อ
ท้องพระคลังที่ใช้เป็ นที่เก็บทรัพย์สมบัติมีค่าทัง้ หลาย โดยเฉพาะ กริช
แห่ ง ทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ที่งดงามตัง้ แต่ ส่ ว นของปลอกสวมที่
ประดับด้วยอัญมณี ไข่มุกและทองคา ส่วนบนด้ามกริชนัน้ ประดับด้วย
มรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับ
ทัง้ หลาย นักท่องเที่ยวจะได้ชมเครื่องโลหะโบราณ เครื่องปั น้ ดินเผาและเครื่องกระเบื้องอีกมากมาย นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองอีเซียบัท (Eceabat) โดยรถโค้ช เมืองเล็กๆ ติดทะเล ระหว่างทางชมบรรยากาศชาย
ฝั ง่ และเทือกเขาสูงของประเทศตุรกีทส่ี วยงามในทุกๆ ฤดูกาล ก่อนจะ นาท่านขึน้ เรือข้ามฝากจากท่าเรือ
เมืองอีเซียบัทสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลานังเรื
่ อประมาณ 45 นาที) ซึ่งตัง้ อยู่รมิ ทะเลมาร์
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มาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานัคคาเลเคยเป็ นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็ นอีกจุดที่
เชือ่ มต่อเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Idakale Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิ ออน – เมืองคูซาดาซึ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย (Troy) เมืองเก่าแก่ในตานานแห่ง
นี้ห ลัง จากที่ก ลายเป็ นอดีต มาหลายศตวรรษ ก็ไ ด้ถูก ค้น พบ
พ.ศ. 2413 “ไฮน์ ริ ช ชลี ม านน์ ” (Heinrich Schliemann) นั ก
โบราณคดีชาวเยอรมันได้เป็ นผูบ้ ุกเบิกขุดพบซากเมืองโบราณ
ขึน้ ซึ่งก็คอื เมืองทรอยนี่เอง เป็ นซากเมืองโบราณทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ กับ
ทะเลอิเจียนตอนบน และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี
ใ ก ล้ ก ั น มี ช่ อ ง แ ค บ “ด า ร์ ด า แ น ล ล์ ” (Dardanelles) แ ล 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 นเรื่องราวทีโ่ จทย์
จันท์และโด่งดังไปทัวโลก
่
และกลายเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อัซเคลปิ ออน (Asklepion) ทีใ่ นอดีตนัน้ เคยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ทย่ี งิ่ ใหญ่ ตัววิหาร
นัน้ ได้ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่เมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอัซเคลปิ ออส เทพแห่งการรักษา เมือง
นี้ ยังเป็ นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในขณะนัน้ และยังเป็ นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยา
แห่งแรกของโลก ปั จจุบนั เราจะยังได้เห็นร่องรอยความยิง่ ใหญ่ในอดีตได้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมือง
คูซาดาซึ (Kusadasi) เมืองท่องเที่ยวสวยๆ บรรยากาศดีรมิ ทะเลอีเจี้ยน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะ
กลายเป็ น จุด หมายยอดนิย มอย่างมาก จากนัน้ นาท่า นซื้อของฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม Turkish
Delight ของฝากขึน้ ชือ่ ของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Royal Palace หรือระดับเดียวกัน
บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิ ซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of the Virgin Mary) ที่น่รี ่มรื่นด้วยต้นไม้ท่ที าให้อากาศเย็นสบาย
และที่ต้องแวะมาที่น่ีเพราะชาวคริสต์เชื่อกันว่า นี่คอื สถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีประทับอยู่จนกระทัง่
สิน้ พระชนม์ และสิง่ ที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นจากบ้านพระแม่มารีแห่งนี้กค็ อื วิหารอิฐหนาที่ภายในมีการ
ประดับด้วยรูปเคารพของพระแม่มารี เล่ากันว่าครัง้ แรกทีม่ กี ารค้นพบวิหารซึ่งเชือ่ ว่าเป็ นบ้านของพระแม่
มารีน้ีเกิดขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2317 โดยแม่ชชี าวเยอรมันนามว่า “แอน แคเทอรีน เอเมอริช” (Anne Catherine
Emmerich) ได้นิมติ เห็นภาพบ้านหลังนี้ จึงได้เขียนบรรยายลงสมุดบันทึกไว้ หลังจากนัน้ ก็มผี ใู้ ห้ความ

เที่ยง

สนใจและพากันค้นหาบ้านหลังทีว่ า่ นี้จนไปพบเมื่อ พ.ศ. 2434 และได้จดั เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์สาหรับการ
บูชาสักการะพระแม่มารีและพระเยซู ด้านหน้าของวิหารจะมีรางน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ทีภ่ ายหลังถูกสร้างเป็ นก็อก
น้ า 3 ชุดที่สะดวกสาหรับ นักท่องเที่ยว เพราะน้ า จาก 3 ก็อ กนี้เชื่อ กันว่าจะให้ค วามศักดิส์ ิทธิ ์ในด้า น
สุขภาพ ความรัก และความร่ารวย นักท่องเทีย่ วจึงมักมาแตะน้ าจากก็อกนี้แล้วประพรมให้ตวั เอง ใกล้กนั
มี กาแพงอธิ ษฐาน (Wishing wall) ที่เปิ ดโอกาสให้เข้ามาอธิษฐานขอพรแล้วเขียนลงบนผ้าชิน้ เล็กๆ
แล้วนามาผูกไว้กบั กาแพงนี้ ถือเป็ นอีกสีสนั และความสนุกของนักท่องเทีย่ วอีกมุมหนึ่งของเมือง
เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิ ซุส (Ephesus) ที่ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองโบราณ
และเป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟิ ซุสถือกาเนิด
ขึน้ ตัง้ แต่ยุค ก่อนคริสต์กาลเสียอีก และก็ดาเนินมาพร้อมกับยุครุ่งเรือง
ของชนชาติกรีก ตรงกับยุค โรมันสมัยของ “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 การยอมรั บ ว่ า เป็ นเมื อ งโบราณที่ มี ก าร
บารุงรักษาได้ดที ส่ี ุดเมืองหนึ่งของโลก สิง่ ทีม่ ใี ห้เราได้ชมกันจึงเป็ นความ
ยิง่ ใหญ่ของซากเมืองโบราณ โรงละครเก่าแก่ท่จี ุผชู้ มได้มากถึง 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 ที่สร้างโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียส อควิลา”
(Julius Aquila) เพื่ออุทศิ แด่นายกเทศมนตรีซ่งึ เป็ นพ่อของท่านกงสุล และยังได้บรรจุศพของผูเ้ ป็ นพ่อไว้
ใต้ ห้อ งสมุ ด แห่ ง นี้ แต่ ม าถู ก ท าลายทัง้ ตัว อาคารและหนัง สือ จากข้า ศึก ศัต รู มีก ารประสบภัย จาก
แผ่น ดิน ไหวบ้า ง เสีย หายไปมากแต่ ก็ย ัง ยืด หยัด เคีย งคู่ ก าลเวลามาได้ไ ม่ ห่ า งกัน นัก มี วิ ห ารแห่ ง
จักรพรรดิ เฮเดรียน (Temple of Hadrian) ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ซึ่งพระองค์คอื อีก
หนึ่งจักรพรรดิผยู้ งิ่ ใหญ่ของโรมัน วิหารแห่งนี้เมื่อเทียบกับอายุแล้วต้องบอกว่ายัง อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์
มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทัง้ 4 ต้นที่อยู่ทางด้านหน้าวิหาร โครง
ประตู ห น้ า มีจ ัว่ หิน โค้ ง แกะสลัก ลวดลายสวยงามน่ า มอง น าท่ า นช้อ ปปิ้ ง ณ ศูน ย์ผลิ ต เสื้ อ หนั ง
คุณภาพสูง ประเทศตุรกีถอื เป็ นประเทศหนึ่งที่ขน้ึ ชื่อในด้านเครื่องหนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
หนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซื้อสินค้นเครื่องหนังกั
่ นได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะ
เป็ นเสือ้ กระเป๋ า เสือ้ โค้ช และอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดีตปามุคคาเล่เคย
เป็ น ที่ต งั ้ ของนคร “เฮีย ราโปลิส ” (Hierapolis) และที่ต งั ้ ของลาน
หิ น ปู น ขนาดมหึ ม า ชม ปราสาทปุ ย ฝ้ าย สิ่ ง มหัศ จรรย์ ท าง
ธรรมชาติ เกิดขึน้ จากธารน้ าใต้ดนิ ซึ่งมีส่วนประกอบของแคลซียม
ออกไซด์และมีอุณภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียสได้ไหลลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการตกตะกอนทาปฏิกริ ิยาจับตัว
กันเป็ นก้อนแข็งลดหลันเป็
่ นชัน้ เป็ นแอ่งเป็ นลานต่างกันไป แต่กลับกลายเป็ นเหมือนประติมากรรมจาก
ฝีมอื ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในทีส่ ุดปามุคคาเลก็ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ

เย็น
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

เย็น

และวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อในปี พ.ศ. 2531 คาว่า “ปามุค คาเล่ ในภาษาตุรกีนนั ้ หมายถึง
“ปราสาทปุยฝ้ า ย” เพราะบางส่ วนบางมุมของก้อนแคลเซียมก็มีรูปร่ างคล้า ยก้อนเมฆหรือ ก้อนหิม ะ
ตามแต่จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็ นแอ่งรองรับน้ าแร่อุณหภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียสที่ชาว
ตุรกีนิยมนาไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็ นน้ าแร่ธรรมชาติท่มี สี รรพคุณในการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปั สสาวะ โรคไตและโรคไขข้ออักเสบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Richmond Thermal หรือระดับเดียวกัน
เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบาหน้ าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เมืองที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมีตาแหน่ งเป็ นถึงอดีตเมืองหลวง
ของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย “สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท”
ความรุ่งเรืองนี้ทาให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สงิ่ ก่อสร้างเหล่านี้กโ็ ดด
เด่ น ด้ว ยสถาปั ต ยกรรมของเปอร์เ ซีย และไบแซนเทีย มตามที่ไ ด้ร ับ อิท ธิพ ลเข้า มาในเวลานัน้ ชม
คาราวานสไลน์ (Caravanserai) ซึ่งเป็ นจุดพักแรมของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน หรือเรียกง่ายๆ ว่า
เป็ นโรงแรมข้างทางของคนเดินทางในยุค นัน้ หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็ นเหมือนรัว้ กาแพงล้อมเป็ น
กรอบสี่เหลี่ยมอยู่กลางทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็ นพื้นที่โล่งหรืออาจจะมีบ่อน้ าธรรมชาติ และมี
ส่วนที่เป็ นหลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางที่มาพร้อมกองคาราวานม้าและอูฐมัก
แวะพักแรมในช่วงค่า จนรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางต่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิต กรรมวิธกี าร
ผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มคี ุณภาพและชื่อเสียงโด่งอิสระให้ท่านเลือก
ซื้อได้ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และยังเป็ นเมืองที่อุดม
ไปด้วยความสวยงามของภู มิประเทศ เพราะตัง้ อยู่ระหว่างทะเล
และภูเขา ด้วยรูปลักษณ์ของคัปปาโดเกียที่ดูแปลกไม่เหมือนใคร
ทาให้มีคาถามเกิด ขึ้นเสมอว่า เหตุ ใดคัปปาโดเกียจึงมีล ักษณะ
เช่นนี้ เพราะแม้แต่ผทู้ ค่ี น้ พบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาลี คานา
โซส” ก็ยงั สงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งนี้ พืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นคัปปาโดเกียอย่างทีเ่ ห็นทุกวันนี้เมื่อกว่า
3 ล้านปี ก่อนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดันลาวาออกมาเป็ นจานวนมาก
และทับถมทัง้ เถ้าถ่านหนาบางคละกันไปจนเกิดเป็ นแผ่นดินใหม่ข้นึ จากนัน้ ก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัด
เซาะทีละเล็กละน้อย ระยะเวลา 3 ล้านปี ธรรมชาติจงึ สร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คัป
ปาโดเกียจึงกลายเป็ นเหมือนดินแดนพิศวงทีเ่ ต็มไปด้วยแท่งหินเป็ นรูปทรงกระบอกบ้าง รูปกรวยคว่าบ้าง
บางชิน้ เป็ นเหมือนปล่องหรือโดมสูงทีค่ นสามารถเข้าไปอยู่ดา้ นในได้ และมีอยู่มากมายเหมือนเป็ นเมืองใน
เทพนิยาย จนชาวพืน้ เมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชือ่ หนึ่งว่า ปล่องไฟนางฟ้ า (Fairy Chimney)
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

นาท่านชม ระบาหน้ าท้อง กิจกรรมทีค่ วรได้สมั ผัสและอย่าพลาดให้ตวั เองต้องเสียดายในภายหลัง เพราะ
นี่คอื กิจกรรมพิเศษทีบ่ ่งบอกถึงเอกลักษณ์สาคัญของชาวตุรกีมาตัง้ แต่อดีต และนักท่องเทีย่ วก็มกั รอคอย
ทีจ่ ะได้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ตอ้ งเป็ น “ระบาหน้าท้อง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตาตื่นใจ
และรูส้ กึ สนุ กคึกคักไปกับผูแ้ สดงด้วย นักแสดงเหล่านี้ถอื ว่าเป็ นยอดฝีมอื หากโชคดีกว่านัน้ คุณจะไม่ได้
เป็ นแค่ผชู้ มแต่อาจถูกเชิญให้ขน้ึ บนเวทีไปร่วมสนุ กกับนักแสดงเหล่านี้ด้วยก็ได้ ฉะนัน้ นอกจากจะสนุ ก
แล้วก็ยงั จะได้ประสบการณ์ดๆี และความประทับใจกลับบ้านอีกด้วย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Mustafa Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ ดินไคมัคลึ – พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงาน
เซรามิ ค – เมืองอังคาร่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สาหรับท่ านที่สนใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริ เวณล็อบบี้ โดยมีเจ้าหน้ าที่ บริ ษทั บอลลูนรอรับ
ท่าน เพื่อนาท่านเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ที่ไม่ควรพลาด กับการนัง่ บอลลูนชมวิ วสวยๆ ของเมือง
คัปปาโดเกียจากด้านบน พร้อมรับประกาศนี ยบัตรที่มอบให้กบั ทุกท่าน
(ทัวร์นัง่ บอลลูนนี้ เป็ นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึน้ บอลลูนประมาณท่านละ 250 ดอล
ล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้ าทัวร์) นาท่านเข้าชม นครใต้ ดินไคมัคลี (Underground City of
Kaymakli) เมือ งที่เ กิ ด จากความพยายามในการลี้ภ ั ย ของ
ชาวเมืองโดยการช่วยกันขุดเจาะโพรงใต้ดนิ ลึกถึง หลายเมตร
แล้วแบ่งออกเป็ นห้องต่างๆ ซึ่งก็กว้างขวางมากจนดูไม่น่าเชื่อ
ว่าจะเกิดขึน้ ด้วยแรงงานการขุดของมนุ ษย์ เพราะบางจุดนัน้ มี
ความลึกลงไปในชัน้ ดินมากทีส่ ุดถึง 85 เมตร และก็ไม่ ได้แค่ขุด
ให้ลกึ ลงในดินเพื่อการหลีบภัยข้าศึกเท่านัน้ แต่ยงั ได้แบ่งเป็ น
ห้องต่างๆ จนครบทุกความสะดวกสบาย เช่นมีหอ้ งโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัวห้องอาหาร โบสถ์ แต่
สภาพอากาศด้านล่างนัน้ ยังเย็นสบายด้วยอุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส สมกับทีเ่ รียกกัน
ว่าเป็ นเมืองใต้ดนิ จริงๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ทีค่ รัง้ หนึ่งเคยเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริ ส ต์ ใ นช่ ว ง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั ้น ที่ น่ี จ ะมี
สิ่งก่ อสร้า งที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนาคริส ต์อยู่ มากกว่า เมืองอื่น ๆ
อย่างเช่น “โบสถ์เซนต์บาร์บารา” ที่ถอื ได้ว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ท่ี
สร้างขึน้ ในยุคแรกๆ ที่มภี าพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและ
เพดานโบสถ์ แต่เพราะเสลาทีย่ าวนานทาให้สขี องภาพจืดจางลง
ไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิ ล ” ที่อยู่ใกล้กนั หากอยากเห็น
ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนทีส่ สี นั จัดจ้านมากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาทีน่ ่ี ซึ่งส่วนมากเป็ นภาพ
ที่แสดงถึงพระประวัตขิ องพระเยซู และที่ได้ช่อื เรียกว่าโบสถ์แอปเปิ ลก็เพราะด้านหน้ าของโบสถ์มีต้น
แอปเปิ ลอยู่นนเอง
ั่
รวมทัง้ ที่ “โบสถ์มงั กร” หรือทีช่ าวพืน้ เมืองเรียกว่า “Yilani Kilise” ก็จะมีความน่าสนใจ
อยู่ท่ภี าพวาดการต่อสู้ของนักรบในยุคนัน้ ชม โรงงานทอพรม ผลิตภัณฑ์ขน้ึ ชื่อของประเทศตุรกี ที่มี
ลวดลายทีส่ วยและประณีต ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซื้อสิน้ ค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมือง

อังคาร่า (Ankara) เมืองอังคาร่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจาก
อิสตันบูล เป็ นศูนย์กลางของทัง้ คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย
เย็น
วันที่แปด
เช้า
กลางวัน

เย็น
วันที่เก้า
เช้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Royal Carine Hotel หรือระดับเดียวกัน
เมืองอังคาร่า – เมืองอิ สตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมภายใน พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวังขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ เด่น
เป็ นสง่าติดกับช่องแคบบอสฟอรัส และเป็ นพระราชวังชื่อดังทีไ่ ด้
ชื่อว่าเป็ นที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ อลังการของตุรกี ซึ่งสร้างขึ้น
ตามด าริ ข อง “พระเจ้ า อั บ ดุ ล เมซิ ด ที่ 1” (Abdulmecid I) ที่
ต้อ งการสร้ า งพระราชวัง แห่ ง ใหม่ ท่ีท ัน สมัย กว่ า พระราชวัง
ทอปกาปึ ซ่งึ เป็ นทีป่ ระทับเดิมและใช้เวลาสร้างนานถึง 13 ปี โดย
แล้ ว เสร็ จ ในปี 1856 ที่ แ น่ ๆ คื อ กว่ า จะสร้ า งเสร็ จ ก็ ห มด
งบประมาณไปมากถึง 1,500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ พระราชวังแห่งนี้จงึ เป็ นหนึ่งในสาเหตุทท่ี าให้การเงินของ
ประเทศระส่ าระส่ายเข้าขัน้ วิกฤต แลกมากับการได้เป็ นพระราชวังที่มคี วามหรูหราที่สุดด้วยจานวนห้อง
มากถึง 285 ห้อง และเพราะได้รบั อิทธิพลในการออกแบบตกแต่งจากทางฝั ง่ ยุโรป ทาให้พระราชวังโดล
มาบาเช่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสิก แอบ
มีศลิ ปะแบบออตโตมัน ดัง้ เดิมแทรกอยู่ท วไป
ั ่ สิ่ง ที่ อ ยากบอกคือไม่ว่า จะเป็ นห้องไหนโซนใดภายใน
พระราชวังโดลมาบาเช่กล็ ้วนแต่สวยสะดุดตาและอลังการเกินประมาณจากการตกแต่งด้วยหินอ่อน ไม้
คุณภาพดีราคาสูงลิบ มีคอลเลกชันภาพเขี
่
ยนล้าค่า ที่สาคัญคือพระราชวังแห่งนี้ใช้ทองคาในการตกแต่ง
ผนังและเพดานน้ าหนักมากถึง 14 ตัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Ramada Merter หรือระดับเดียวกัน
เมืองอิ สตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – สนามบิ น – ดูไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระช้อปปิ้ งที่ สไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market) ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากตลาด
แกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตัง้ มานานตัง้ แต่ พ.ศ. 2203 สินค้าทีม่ จี าหน่ายในตลาดแห่งนี้กต็ รงตามชือ่ นันคื
่ อ
กลุ่ ม เครื่อ งเทศที่แ ทบทุ ก ร้า นจะมีก ระบะไม้ว างเรีย งกัน เป็ น แถวแล้ว บรรจุ ผ งเครื่อ งเทศไว้จ นเต็ม
เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มสี สี นั แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จงึ มักเป็ นคนพื้นที่ทจ่ี ะมาซื้อนาไปปรุงอาหาร และ
ยังมีสนิ ค้ากลุ่มธัญพืชทัง้ หลาย โดยเฉพาะตระกูลถัวของตุ
่
รกีจะเป็ นทีข่ น้ึ ชือ่ มากในตลาดเครื่องเทศยังมี
ผลไม้ทงั ้ สดและแห้ง น้ าผึ้งแท้ น้ า มันหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถิ่นชัน้ ดี และที่น่าลองชิม สาหรับ
นักท่องเที่ยวก็คอื ขนมพื้นเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นตารับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยังมี
ราคาถูกอีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นอิ สตันบูล Sabiha Gokcen International Airport

15.35 น.
21.00 น.
22.30 น.
วันที่สิบ
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK120 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 374
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มกราคม

18-27 / 23 ม.ค. – 1 ก.พ.
8-17 / 14-23 / 15-24 ก.พ. 62

กุมภาพันธ์

28 ก.พ. – 9 มี.ค. 62

มีนาคม

1-10 / 8-17 / 15 -24 มี.ค. 62

มีนาคม

31 มี.ค. – 9 เม.ย. 62

เมษายน

2-11 เม.ย. 62

เมษายน

พฤษภาคม

ราคา

23 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
26 เม.ย. – 5 พ.ค. 62
30 เม.ย. – 9 พ.ค. 62
7-16 / 10-19 พ.ค. 62
28 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 62

พฤษภาคม

14-23 / 17-26 / 19-28 พ.ค. 62

Songkran Festival

9-18 / 12-21 เม.ย. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 8,000 บาท

29,900

32,900

30,900
32,900
39,900

อัตรานี้ รวม
✓ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗ คนขับรถท้องถิ่น 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. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อ นล่ว งหน้ าในกรณีท่ผี ู้เ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย
สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณี
์
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั จะถือว่าท่าน
รับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

