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Turkey Saver 10 วนั 7 คืน 
อสิตันบูล สุเหร่าสีน า้เงนิ พระราชวงัโดลมาบาเช่ อุโมงค์เกบ็น า้เยเรบาตัน 
คปัปาโดเกยี นครใต้ดนิไคมคัล ึเมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย  

 

 

พเิศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบ าหน้าท้อง Belly Dance  
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ  
22.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีให้การตอ้นรับ

พร้อมอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง ดูไบ – อสิตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  
02.00 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.00 น.         แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
09.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK119 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
14.00 น.   เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล Sabiha Gokcen International Airport ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจะ

ออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง น าท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีท าให้เส้นทางน้ีมี
ความน่าสนใจมาก ดว้ยการล่องชมวิวไปดว้ยเรือล าใหญ่ 2 ชั้น เปิดพื้นท่ีกวา้งบนดาดฟ้าเรือให้นกัท่องเท่ียว

สามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบไดส้บาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสน้ีคือจุด
แบ่งอิสตนับูลออกจากเอเชียและยโุรป และยงัเป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งทะเลด า (The 
Black Sea) และทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) เป็นจุดส้ินสุดของขอบเขตเอเชีย
และยโุรปท่ีบรรจบกนั มีความกวา้งต่างกนัไป บางจุดกวา้ง 500 เมตร ในขณะท่ีบาง
จุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ได้อ่ิมวิวอ่ิม
บรรยากาศของสองฝ่ังช่องแคบและพระราชวงัโดลมาบาเช่ท่ีตั้งอยูริ่มน ้ าในอีกมุม

หน่ึงซ่ึงสวยสง่าน่าชม  
เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Ramada Merter หรือระดับเดียวกนั 
วนัทีส่าม อสิตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน า้เงิน – อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองอีเซียบัท – 

เมืองชานัคคาเล่  
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จตุัรัสท่ีแต่เดิมในยุคโบราณถือเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซ

นเทียมและใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัลานแข่งน้ีไม่ไดถู้กใชง้านเหมือนเช่นเดิม
อีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ “เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโด
เชียส” (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อยเรียวยาวข้ึนไปเป็นยอดแหลม เสาโบราณ
ตน้ท่ี 2 เรียกกนัทัว่ไปวา่ “เสางู” (Bronze Serpentine Coluumn) เป็นเสาบรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวั
พนัเก่ียวกนัไปมา ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยูใ่นอิสตนับูลทุกวนัน้ี เคยถูก

ประดบัอยู่ท่ีวิหารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างข้ึนเม่ือ 479 ปี
ก่อนคริสตก์าลในคร้ังท่ีรบชนะเปอร์เซีย เสาท่ี 3 มีช่ือวา่ “เสาคอนสแตน
ติน” (Column of Constantine) สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1483 เม่ือคร้ังเร่ิมสร้าง
นั้นเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรูหลอมหลอกเอา



   

 

บรอนซ์ไปจนหมด ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปชมจึงมีโอกาสไดเ้ห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเป็นเพียง
แค่เสาปูนเท่านั้น เขา้ชมภายใน สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ปัจจุบนัถือเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของอิส
ตนับูล เป็นมสัยดิท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งยิง่ใหญ่ เร่ิมสร้างในปี พ.ศ. 2152 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159 ภายนอก
จะมองเห็นโดมสีฟ้าตั้งอยูโ่ดดเด่นอนัเป็นท่ีมาของช่ือ “Blue Mosque” ส่วนภายในก็จะประดบัตกแต่งดว้ย
กระเบ้ืองอิซนิคตามผนังและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และ
แน่นอนว่ากระเบ้ืองทั้งหมดน้ีเป็นสีฟ้า และสีฟ้าทั้งขา้งนอกขา้งในของ
มสัยิดแห่งน้ียงัเขา้กนัดีกบับรรยากาศของชายฝ่ังทะเลท่ีอยูท่างเบ้ืองหลงั 
จากสุเหร่าสีน ้ าเงินพาท่านเดินข้ามสวนสวยขนาดใหญ่ไปถ่ายภาพ
บริเวณด้านหน้า สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia) ท่ีปัจจุบนัถูกแปร
สภาพเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่ต่างจากของเดิมท่ีเคยเป็นทั้งวิหารใน
ศาสนาคริสต์และสุเหร่าในศาสนาอิสลาม เร่ิมแรกวิหารหลังน้ีสร้างข้ึนโดย “จกัรพรรดิจสัติเนียนท่ี 1” 
(Justinian I) แห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ในช่วงปี 543 เป็นวหิารใหญ่ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายออโธด
อกซ์มานานนบัพนัปี จนมาถูกเปล่ียนแปลงเป็นสุเหร่าเม่ืออาณาจกัรออตโตมนัไดเ้ขา้ยึดครองดินแดนอนาโต
เลียแห่งน้ีในปี 1453 ภายในเราจะไดเ้ห็นการสร้างและตกแต่งท่ีผสมผสานศิลปะของสองศาสนาไวไ้ม่วา่จะ
เป็นภาพวาดของพระเยซูและสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามท่ีดูเข้ากนัได้ดีอย่างไม่น่าเช่ือ น าท่านเข้าชม 
อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน (Yerebatan Sarnici) ท่ีสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียนโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้
เป็นท่ีเก็บกกัน ้ าส ารองไวใ้ช้ในพระราชวงั และส าคญัมากส าหรับการส ารองน ้ าไวใ้ช้ในยามท่ีอาจเกิดศึก
สงครามหรือมีศตัรูบุกเขา้มาลอ้มเมือง เพราะจะมีท่อเป็นตวัส่งผ่านน ้ าจากแหล่งธรรมชาติท่ีอยู่ห่างออกไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร และอุโมงคส์ามารถกกัน ้าไวไ้ดม้ากถึง 80,000 ลูกบาศกเ์มตร ส่วนตวัอุโมงคจ์ะมีความ
กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลงัคาอุโมงคถู์กรับน ้ าหนกัดว้ยเสาค ้าตน้ใหญ่ 336 ตน้ จริงๆ แลว้หากไม่รู้มา
ก่อนวา่ท่ีน่ีเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าก็จะดูคลา้ยวหิารโบราณทัว่ไป  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เขา้ชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวงัเก่าแก่และเป็นสถานท่ีช่ือดงัของอิสตนับูลอีกแห่ง

หน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผิดหวงัในความสวยงาม ล ้ าค่า และอลังการมาก 
พระราชวงัทอปกาปึมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์เพราะเคยใช้เป็นท่ีประทบัขององคสุ์ลต่านมายาวนาน
หลายองค ์ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2021 โดยค าบญัชาของ “สุลต่านเมห์เมตท่ี 2” แห่งอาณาจกัรออตโตมนั 
หรือสมญานามท่ีท่านได้รับคือ “สุลต่านเมห์เมตผูพ้ิชิต” ปัจจุบนัได้ถูกเปล่ียนเป็นพื้นท่ีจดัแสดงขา้วของ

เคร่ืองใชโ้บราณของราชส านกัตุรกีท่ีน่าชมมาก จะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน 
คือจะมีพื้นท่ีของพระราชวงัชั้นนอก พระราชวงัชั้นใน และมีพื้นท่ีท่ีเคยใช้
เป็นฮาเร็มของสุลต่าน เม่ือยา่งกา้วเขา้สู่พระราชวงัจากชั้นนอกและชั้นในจะ
ไดเ้ห็นการตกแต่งพระราชวงัท่ีวิจิตรอลงัการอยา่งมาก จุดท่ีน่าสนใจมากคือ 
ทอ้งพระคลงัท่ีใชเ้ป็นท่ีเก็บทรัพยส์มบติัมีค่าทั้งหลาย โดยเฉพาะ กริชแห่ง
ทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ท่ีงดงามตั้งแต่ส่วนของปลอกสวมท่ีประดบั
ดว้ยอญัมณี ไข่มุกและทองค า ส่วนบนดา้มกริชนั้นประดบัดว้ยมรกตงดงาม 



   

 

นอกเหนือจากความสวยงามของอญัมณีและเคร่ืองประดบัทั้งหลาย นกัท่องเท่ียวจะไดช้มเคร่ืองโลหะโบราณ 
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองกระเบ้ืองอีกมากมาย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอีเซียบัท (Eceabat) โดยรถโคช้ เมือง
เล็กๆ ติดทะเล ระหวา่งทางชมบรรยากาศชายฝ่ังและเทือกเขาสูงของประเทศตุรกีท่ีสวยงามในทุกๆ ฤดูกาล 
ก่อนจะ น าท่านข้ึนเรือข้ามฝากจากท่าเรือเมืองอีเซียบทัสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลานั่งเรือ
ประมาณ 45 นาที) ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ในอดีตชานคัคาเลเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้และ
การเดินเรือ เพราะเป็นอีกจุดท่ีเช่ือมต่อเอเชียกบัยโุรปเขา้ดว้ยกนั 

เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Idakale Hotel หรือระดับเดียวกนั  
วนัทีส่ี่  เมืองชานัคคาเล่ – ทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย – อซัเคลปิออน – เมืองคูซาดาซึ 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงทรอย (Troy) เมืองเก่าแก่ในต านานแห่งน้ี
หลังจากท่ีกลายเป็นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ได้ถูกค้นพบ พ.ศ. 
2413 “ไฮน์ริช ชลีมานน์” (Heinrich Schliemann) นกัโบราณคดี
ชาวเยอรมนัได้เป็นผูบุ้กเบิกขุดพบซากเมืองโบราณข้ึนซ่ึงก็คือ
เมืองทรอยน่ีเอง เป็นซากเมืองโบราณท่ีมีพื้นท่ีติดกบัทะเลอิเจียน
ตอนบน และอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกลก้นัมีช่อง
แคบ “ดาร์ดาแนลล์” (Dardanelles) และ “คาบสมุทรกลัลิโปลี” (Gallipoli) จากนั้นไฮน์ริชก็ใชเ้วลา 20 ปีถดั
มาในการขุดคน้เพิ่มเติมและศึกษาความเป็นมาของซากเมืองแห่งน้ี จนพบว่าทรอยนั้นแบ่งออกเป็น 9 ยุค 
นบัตั้งแต่เม่ือ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาล ไล่มาจนถึง พ.ศ. 943 และทั้งหมดน้ีไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจให้โฮ
เมอร์สร้างสรรค์ผลงานการเขียนท่ีโด่งดงักอ้งโลกอย่างมหากาพยอิ์เลียดและโอดิสซีย ์ชม ม้าไม้แห่งทรอย 
(Wooden Horse of Troy) หน่ึงในกลยุทธ์ทางการทหารท่ีชาญฉลาด และเป็นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพแ้ก่
กรีก จึงกลายเป็นเร่ืองราวท่ีโจทยจ์นัทแ์ละโด่งดงัไปทัว่โลก และกลายเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองทรอย
ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม อซัเคลปิออน (Asklepion) ท่ีในอดีตนั้นเคยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยท่ี์ยิ่งใหญ่ ตวัวิหารนั้นได้
ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่เม่ือ 400 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อถวายแด่เทพอซัเคลปิออส เทพแห่งการรักษา เมืองน้ี ยงัเป็น
เมืองศูนยก์ลางของการแพทยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในขณะนั้น และยงัเป็นโรงเรียนสอนเก่ียวกบัจิตวิทยาแห่งแรกของ
โลก ปัจจุบันเราจะยงัได้เห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ 
(Kusadasi) เมืองท่องเท่ียวสวยๆ บรรยากาศดีริมทะเลอีเจ้ียน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนท่ีจะกลายเป็น
จุดหมายยอดนิยมอยา่งมาก จากนั้นน าท่านซ้ือของฝากตามอธัยาศยั ร้านขนม Turkish Delight ของฝากข้ึน
ช่ือของประเทศตุรกี 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Royal Palace หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีห้่า  บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเส้ือหนัง – ปามุคคาเล่  



   

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of the Virgin Mary) ท่ีน่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมท่ี้ท าให้อากาศเยน็สบาย และท่ี
ตอ้งแวะมาท่ีน่ีเพราะชาวคริสตเ์ช่ือกนัวา่ น่ีคือสถานท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีประทบัอยูจ่นกระทัง่ส้ินพระชนม ์
และส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นจากบา้นพระแม่มารีแห่งน้ีก็คือ วิหารอิฐหนาท่ีภายในมีการประดบัดว้ยรูป
เคารพของพระแม่มารี เล่ากนัว่าคร้ังแรกท่ีมีการคน้พบวิหารซ่ึงเช่ือว่าเป็นบา้นของพระแม่มารีน้ีเกิดข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2317  โดยแม่ชีชาวเยอรมนันามวา่ “แอน แคเทอรีน เอเมอริช” (Anne Catherine Emmerich) ไดนิ้มิตเห็น
ภาพบา้นหลงัน้ี จึงไดเ้ขียนบรรยายลงสมุดบนัทึกไว ้หลงัจากนั้นก็มีผูใ้ห้ความสนใจและพากนัคน้หาบา้น
หลงัท่ีวา่น้ีจนไปพบเม่ือ พ.ศ. 2434 และไดจ้ดัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับการบูชาสักการะพระแม่มารีและ
พระเยซู ด้านหน้าของวิหารจะมีรางน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีภายหลังถูกสร้างเป็นก็อกน ้ า 3 ชุดท่ีสะดวกส าหรับ
นกัท่องเท่ียว เพราะน ้ าจาก 3 ก็อกน้ีเช่ือกนัวา่จะให้ความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นสุขภาพ ความรัก และความร ่ ารวย 
นกัท่องเท่ียวจึงมกัมาแตะน ้ าจากก็อกน้ีแลว้ประพรมให้ตวัเอง ใกลก้นัมี ก าแพงอธิษฐาน (Wishing wall) ท่ี
เปิดโอกาสให้เขา้มาอธิษฐานขอพรแลว้เขียนลงบนผา้ช้ินเล็กๆ แลว้น ามาผูกไวก้บัก าแพงน้ี ถือเป็นอีกสีสัน
และความสนุกของนกัท่องเท่ียวอีกมุมหน่ึงของเมือง 

เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิซุส (Ephesus) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองโบราณและ
เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟิซุสถือก าเนิดข้ึน
ตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์กาลเสียอีก และก็ด าเนินมาพร้อมกบัยุครุ่งเรืองของชน
ชาติกรีก ตรงกบัยุคโรมนัสมยัของ “จกัรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์” (Augustus 
Caesar) เป็นศูนยก์ลางทางการคา้การเงินของเอเซียตั้งแต่หลงัจาก พ.ศ. 900 
เป็นตน้มา ปัจจุบนัน้ีแมจ้ะผา่นมานานกวา่ 2,000 ปีแลว้แต่เอฟิซุสก็ยงัไดรั้บ
การยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาได้ดีท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
โลก ส่ิงท่ีมีให้เราได้ชมกนัจึงเป็นความยิ่งใหญ่ของซากเมืองโบราณ โรง
ละครเก่าแก่ท่ีจุผูช้มได้มากถึง 25,000 คน เทียบได้เป็น 1 ใน 10 ของ
ประชากรในยุคนั้น แมจ้ะเร่ิมกร่อนไปบ้างแต่เท่าท่ีเหลือก็ยงัดูแข็งแกร่ง 
และในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็อาจมีการจดัแสดงแสงสีเสียงบา้งในโรงละคร

แห่งน้ี บริเวณอ่ืนๆ ยงัมีโรงอาบน ้ าโบราณแบบตุรกีแท ้แท่นบูชาเทพเจา้ มี ห้องสมุดเซลซุส ท่ีสร้างโดย
กงสุล “ทิเบเรียส จูเลียส อควิลา” (Julius Aquila) เพื่ออุทิศแด่นายกเทศมนตรีซ่ึงเป็นพ่อของท่านกงสุล และ
ยงัไดบ้รรจุศพของผูเ้ป็นพ่อไวใ้ตห้้องสมุดแห่งน้ี แต่มาถูกท าลายทั้งตวัอาคารและหนงัสือจากขา้ศึกศตัรู มี
การประสบภยัจากแผน่ดินไหวบา้ง เสียหายไปมากแต่ก็ยงัยืดหยดัเคียงคู่กาลเวลามาไดไ้ม่ห่างกนันกัมี วิหาร
แห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ซ่ึงพระองคคื์ออีก
หน่ึงจกัรพรรดิผูย้ิ่งใหญ่ของโรมนั วิหารแห่งน้ีเม่ือเทียบกบัอายุแลว้ตอ้งบอกวา่ยงัอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก 
และยงัถูกออกแบบอยา่งสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทั้ง 4 ตน้ท่ีอยูท่างดา้นหนา้วิหาร โครงประตูหนา้มี
จัว่หินโคง้แกะสลกัลวดลายสวยงามน่ามอง  น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ประเทศตุรกีถือ
เป็นประเทศหน่ึงท่ีข้ึนช่ือในดา้นเคร่ืองหนงั และมีการผลิต ผลิตภณัฑ์จากหนงัคุณภาพสูงออกมาไดอ้ยา่งดี 



   

 

ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินคน้เคร่ืองหนั่งกนัได้ตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นเส้ือ กระเป๋า เส้ือโคช้ และอีก
มากมาย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) ในอดีตปามุคคาเล่เคยเป็น
ท่ีตั้งของนคร “เฮียราโปลิส” (Hierapolis) และท่ีตั้งของลานหินปูน
ขนาดมหึมา ชม ปราสาทปุยฝ้าย ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ เกิดข้ึน
จากธารน ้ าใตดิ้นซ่ึงมีส่วนประกอบของแคลซียมออกไซด์และมีอุณ
ภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสไดไ้หลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แลว้
แร่ธาตุเกิดการตกตะกอนท าปฏิกิริยาจบัตวักนัเป็นก้อนแข็งลดหลัน่
เป็นชั้นเป็นแอ่งเป็นลานต่างกนัไป แต่กลบักลายเป็นเหมือนประติมากรรมจากฝีมือธรรมชาติ สวยงามแปลก
ตาจนในท่ีสุดปามุคคาเลก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมจากองค์การ
ยูเนสโกเม่ือในปี พ.ศ. 2531 ค าวา่ “ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกีนั้นหมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย”  เพราะบางส่วน
บางมุมของกอ้นแคลเซียมก็มีรูปร่างคลา้ยกอ้นเมฆหรือกอ้นหิมะตามแต่จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็น
แอ่งรองรับน ้ าแร่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสท่ีชาวตุรกีนิยมน าไปอาบและด่ืมกิน เพราะเช่ือวา่เป็น
น ้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคทางเดินปัสสาวะ โรคไตและ
โรคไขขอ้อกัเสบ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Richmond Thermal หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีห่ก เมืองปามุคคาเล่ –  เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – เมืองคัปปาโดเกยี – ชมระบ าหน้าท้อง  
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) เมืองท่ียิ่งใหญ่ไม่แพเ้มืองใดเพราะมีต าแหน่งเป็นถึงอดีตเมืองหลวงของ

อาณาจกัรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมยั “สุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท” ความรุ่งเรือง
น้ีท าให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่ส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ีก็โดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามท่ีได้รับอิทธิพลเข้ามาในเวลานั้น ชม คาราวานสไลน์ 
(Caravanserai) ซ่ึงเป็นจุดพกัแรมของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั หรือเรียกง่ายๆ วา่เป็นโรงแรมขา้งทางของ
คนเดินทางในยคุนั้น หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นเหมือนร้ัวก าแพงลอ้มเป็นกรอบส่ีเหล่ียมอยูก่ลางทุ่งกวา้ง 
ตรงกลางของกรอบจะเป็นพื้นท่ีโล่งหรืออาจจะมีบ่อน ้ าธรรมชาติ และมีส่วนท่ีเป็นหลงัคาสามารถบงัแดดฝน
และลมหนาวได ้นกัเดินทางท่ีมาพร้อมกองคาราวานมา้และอูฐมกัแวะพกัแรมในช่วงค ่า จนรุ่งเช้าก็จะออก
เดินทางต่อ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านไดช้มการสาธิต กรรมวิธีการผลิต
สินคา้พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโด่งอิสระให้ท่านเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย 
(Cappadocia) เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และยงัเป็นเมืองท่ีอุดมไปดว้ยความสวยงามของ
ภูมิประเทศ เพราะตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลและภูเขา ดว้ยรูปลกัษณ์ของคปัปาโดเกียท่ีดูแปลกไม่เหมือนใคร ท าให้



   

 

มีค  าถามเกิดข้ึนเสมอวา่ เหตุใดคปัปาโดเกียจึงมีลกัษณะเช่นน้ี เพราะแมแ้ต่ผูท่ี้คน้พบคบัปาโดเกียคนแรกอยา่ง 
“ฮาลี คานาโซส” ก็ยงัสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งน้ี 
พื้นท่ีท่ีเป็นคัปปาโดเกียอย่างท่ีเห็นทุกวนัน้ีเม่ือกว่า 3 ล้านปีก่อน
หลงัจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดนัลาวา
ออกมาเป็นจ านวนมาก และทบัถมทั้งเถา้ถ่านหนาบางคละกนัไปจน
เกิดเป็นแผ่นดินใหม่ข้ึน จากนั้นก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกดัเซาะทีละ
เล็กละน้อย ระยะเวลา 3 ลา้นปีธรรมชาติจึงสร้างสรรค์ความแปลก
ให้แก่โลกแบบคาดไม่ถึง คปัปาโดเกียจึงกลายเป็นเหมือนดินแดน
พิศวงท่ีเต็มไปดว้ยแท่งหินเป็นรูปทรงกระบอกบา้ง รูปกรวยคว  ่าบา้ง บางช้ินเป็นเหมือนปล่องหรือโดมสูงท่ี
คนสามารถเขา้ไปอยูด่า้นในได ้และมีอยูม่ากมายเหมือนเป็นเมืองในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมืองพากนัเรียกคปั
ปาโดเกียในอีกช่ือหน่ึงวา่ ปล่องไฟนางฟ้า (Fairy Chimney) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ระบ าหน้าท้อง กิจกรรมท่ีควรไดส้ัมผสัและอยา่พลาดใหต้วัเองตอ้งเสียดายในภายหลงั เพราะน่ีคือ

กิจกรรมพิเศษท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ส าคญัของชาวตุรกีมาตั้งแต่อดีต และนกัท่องเท่ียวก็มกัรอคอยท่ีจะไดช้ม 
โดยเฉพาะไฮไลทข์องการแสดงก็ตอ้งเป็น “ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly Dance) ท่ีชวนต่ืนตาต่ืนใจและรู้สึกสนุก
คึกคกัไปกบัผูแ้สดงดว้ย นกัแสดงเหล่าน้ีถือวา่เป็นยอดฝีมือ หากโชคดีกวา่นั้นคุณจะไม่ไดเ้ป็นแค่ผูช้มแต่อาจ
ถูกเชิญให้ข้ึนบนเวทีไปร่วมสนุกกับนักแสดงเหล่าน้ีด้วยก็ได้ ฉะนั้นนอกจากจะสนุกแล้วก็ยงัจะได้
ประสบการณ์ดีๆ และความประทบัใจกลบับา้นอีกดว้ย 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Mustafa Hotel หรือระดับเดียวกนั 
วนัทีเ่จ็ด  เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินไคมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – โรงงานเซรามิค – 

เมืององัคาร่า 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ส าหรับท่านที่สนใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี ้โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูนรอรับท่าน เพ่ือน า
ท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด กับการน่ังบอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากด้านบน 
พร้อมรับประกาศนียบัตรทีม่อบให้กบัทุกท่าน 
(ทัวร์น่ังบอลลูนนี้เป็นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 250 ดอลล่าร์สหรัฐ 
กรุณาสอบถามหัวหน้าทวัร์) น าท่านเขา้ชม นครใต้ดินไคมัคลี (Underground City of Kaymakli) เมืองท่ีเกิด
จากความพยายามในการล้ีภยัของชาวเมืองโดยการช่วยกนัขุดเจาะ
โพรงใตดิ้นลึกถึง หลายเมตร แล้วแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ซ่ึงก็
กวา้งขวางมากจนดูไม่น่าเช่ือว่าจะเกิดข้ึนดว้ยแรงงานการขุดของ
มนุษย ์เพราะบางจุดนั้นมีความลึกลงไปในชั้นดินมากท่ีสุดถึง 85 
เมตร และก็ไม่ได้แค่ขุดให้ลึกลงในดินเพื่อการหลีบภัยข้าศึก
เท่านั้น แต่ยงัไดแ้บ่งเป็นห้องต่างๆ จนครบทุกความสะดวกสบาย 



   

 

เช่นมีห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องครัวห้องอาหาร โบสถ์ แต่สภาพอากาศด้านล่างนั้นยงัเยน็สบายดว้ย
อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส สมกบัท่ีเรียกกนัวา่เป็นเมืองใตดิ้นจริงๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของ
ศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนั้นท่ีน่ีจะมีส่ิงก่อสร้างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาสนาคริสต์อยู่มากกว่าเมืองอ่ืนๆ อย่างเช่น “โบสถ์
เซนตบ์าร์บารา” ท่ีถือไดว้า่เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในยุคแรกๆ 
ท่ีมีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนงัและเพดานโบสถ์ แต่เพราะ
เสลาท่ียาวนานท าให้สีของภาพจืดจางลงไปมากแลว้ และ “โบสถ์
แอปเปิล” ท่ีอยูใ่กลก้นั หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนท่ี
สีสันจดัจา้นมากกวา่ในโบสถเ์ซนตบ์าร์บาราก็ให้มาท่ีน่ี  ซ่ึงส่วนมากเป็นภาพท่ีแสดงถึงพระประวติัของพระ
เยซู และท่ีไดช่ื้อเรียกว่าโบสถ์แอปเปิลก็เพราะดา้นหน้าของโบสถ์มีตน้แอปเปิลอยู่นัน่เอง รวมทั้งท่ี “โบสถ์
มงักร” หรือท่ีชาวพื้นเมืองเรียกวา่ “Yilani Kilise” ก็จะมีความน่าสนใจอยูท่ี่ภาพวาดการต่อสู้ของนกัรบในยุค
นั้น ชม โรงงานทอพรม ผลิตภณัฑ์ข้ึนช่ือของประเทศตุรกี ท่ีมีลวดลายท่ีสวยและประณีต ให้ท่านไดอิ้สระ
เลือกซ้ือส้ินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั เดินทางสู่ เมืององัคาร่า (Ankara) เมืององัคาร่า เมืองหลวงของ
ประเทศตุรกี และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากอิสตนับูล เป็นศูนยก์ลางของทั้งคมนาคม เศรษฐกิจ 
และการศึกษาของประเทศอีกดว้ย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Royal Carine Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีแ่ปด  เมืององัคาร่า – เมืองอสิตันบูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่   
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

เดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul)  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัขนาดใหญ่ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่า
ติดกบัช่องแคบบอสฟอรัส และเป็นพระราชวงัช่ือดงัท่ีไดช่ื้อวา่เป็น
ท่ีสุดแห่งความยิ่งใหญ่อลงัการของตุรกี ซ่ึงสร้างข้ึนตามด าริของ 
“พระเจ้าอบัดุลเมซิดท่ี 1” (Abdulmecid I) ท่ีต้องการสร้าง
พระราชวงัแห่งใหม่ท่ีทนัสมยักว่าพระราชวงัทอปกาปึซ่ึงเป็นท่ี
ประทบัเดิมและใชเ้วลาสร้างนานถึง 13 ปีโดยแลว้เสร็จในปี 1856 
ท่ีแน่ๆ คือกว่าจะสร้างเสร็จก็หมดงบประมาณไปมากถึง 1,500 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ พระราชวงัแห่งน้ีจึงเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้การเงินของประเทศระส ่ าระส่ายเขา้ขั้น
วิกฤต แลกมากบัการไดเ้ป็นพระราชวงัท่ีมีความหรูหราท่ีสุดด้วยจ านวนห้องมากถึง 285 ห้อง และเพราะ
ได้รับอิทธิพลในการออกแบบตกแต่งจากทางฝ่ังยุโรป ท าให้พระราชวงัโดลมาบาเช่สวยงามด้วยศิลปะ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสิก แอบมีศิลปะแบบออตโตมนั



   

 

ดั้งเดิมแทรกอยูท่ ัว่ไป ส่ิงท่ีอยากบอกคือไม่วา่จะเป็นห้องไหนโซนใดภายในพระราชวงัโดลมาบาเช่ก็ลว้นแต่
สวยสะดุดตาและอลงัการเกินประมาณจากการตกแต่งดว้ยหินอ่อน ไมคุ้ณภาพดีราคาสูงลิบ มีคอลเลกชั่น
ภาพเขียนล ้าค่า ท่ีส าคญัคือพระราชวงัแห่งน้ีใชท้องค าในการตกแต่งผนงัและเพดานน ้าหนกัมากถึง 14 ตนั  

 เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ Ramada Merter หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีเ่ก้า  เมืองอสิตันบูล – สไปซ์มาร์เกต็ – สนามบิน – ดูไบ 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี สไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market) ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากตลาดแก
รนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตั้งมานานตั้งแต่ พ.ศ. 2203 สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีก็ตรงตามช่ือนัน่คือกลุ่ม
เคร่ืองเทศท่ีแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนัเป็นแถวแลว้บรรจุผงเคร่ืองเทศไวจ้นเต็ม เคร่ืองเทศแต่ละ
ชนิดก็มีสีสันแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จึงมกัเป็นคนพื้นท่ีท่ีจะมาซ้ือน าไปปรุงอาหาร และยงัมีสินคา้กลุ่ม
ธญัพืชทั้งหลาย โดยเฉพาะตระกูลถัว่ของตุรกีจะเป็นท่ีข้ึนช่ือมากในตลาดเคร่ืองเทศยงัมี 
ผลไม้ทั้ งสดและแห้ง น ้ าผึ้ งแท้ น ้ ามันหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถ่ินชั้นดี และท่ีน่าลองชิมส าหรับ
นกัท่องเท่ียวก็คือขนมพื้นเมืองของตุรกีแท้ๆ  ตรงตามตน้ต ารับก็หาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี และยงัมีราคาถูก
อีกดว้ย 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอสิตันบูล Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK120 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน) 

21.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
22.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 374 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัทีสิ่บ ดูไบ – สุวรรณภูมิ  
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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



   

 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 8,000 บาท 
 
 อตัรานีร้วม 

✓ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
✓ ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

✗ ค่าน า้หนักของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กโิลกรัมต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ  / คน / วนั 

✗ คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วนั 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 
10-19 / 17-26 / 20-29 ก.ย. 62 

27 ก.ย. – 6 ต.ค. 62 30,900 

ตุลาคม 

2-11/ 7-16 /11-20 ต.ค. 62 30,900 
15-24 /17-26 / 18-27/ 19-28 /22-31 ต.ค.62 32,900 

25 ต.ค.-3 พ.ย. 62 

29,900 พฤศจิกายน 
6-15/ 15-24/ 19-28 พ.ย. 62 

29 พ.ย.-8 ธ.ค. /30 พ.ค.-9 ธ.ค. 62 

ธันวาคม 2-11 /4-13 ธ.ค. 62 



   

 

✗ ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ขั้นต ่า 100 บาท / วนั / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 
เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัจะ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 


