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ไคเซรี่–คปัปาโดเกีย–เกอเรเม-โชรุม-อะมสัย่า-ซีวาส-มาลทัยา่-เคหท์่า-อะดิยามาน-อูรฟ่์า-กาซี

อนัเท็พ-อะดาน่า–อนัทาเลีย-หาดคลีโอพตัรา–เฟทิเย - ซาคลิเคนท ์แคนยอน –หาดโอลเูดนิซ-

เมืองผี กายากอย –เมืองมารม์าริส-เมืองโบดรมั-หาดไบเตซ 

➢ พกัโรงแรมด ี4+5 ดาว อาหารดี บินภายใน 3 ครั้ง 
➢ พกัโรงแรมถ ้า 1 คืน 
➢ สามารถซ้ือทวัรส์มัผสัประสบการณก์ารนัง่บอลลนูครั้งหน่ึงในชีวิต ณ เมืองคปัปาโดเกีย 
➢ ถ่ายรูปในรา้นพรมช่ือดงัที่จดัเป็นพร็อพไว ้เอาใจสายถ่ายรูปโดยเฉพาะ และถ่ายรูปกับปล่อง

นางฟ้าในจุดไฮไลทส์วยๆเมืองเกอเรเม่  
➢ ชมเมืองอะมสัยา่ เมืองเล็กโบราณบนหินผาแสนสวย 
➢ ชมทะเลสาบสีเทอรค์วอยซ ์GokPinar Golu 
➢ ชมรูปสลกับน ภูเขาเทพเจา้ เนมรุต 
➢ ชม บา้นโบราณแบบรวงผ้ึง แห่งเมืองฮารแ์รน 
➢ ชมถ ้าแห่งอบัราฮมั สถานท่ีเกิดของท่านศาสดาอบัราฮมั และ บ่อปลาศกัดิ์สิทธ์ิ 
➢ ชมเมืองโบราณกาซีอนัเทพ 
➢ นัง่กระเชา้ลอยฟ้า Tunektepe เพื่อชมวิว เมืองอนัทาเลียในมุมสูง 
➢ ลอ่งเรือโจรสลดั ชมความงามของอ่าวเมืองอนัทาเลียช่วงพระอาทิตยต์ก 
➢ ว่ายน ้าทะเลสีฟ้าครามแสนสวยท่ีชายหาดช่ือดงัติดอนัดบัโลกของเมืองอนัทาเลียและเฟทิเย 

และโบดรมั 
➢ เดินเที่ยวชม ซาคลิเคนท ์แคนยอน ชมธรรมชาติในหุบเขา 
➢ ชม เมืองผ ีแห่งเมืองเฟทิเย 
➢ เที่ยวชมเมืองสวย โบดรมั เมืองเล็กๆริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ที่คุณจะตอ้งประทบัใจ 

 

แนะน ำกำรเดินทำงเขำ้ตรุกี : ตอ้งแสดงเอกสำร “อย่ำงใดอยำ่งหน่ึง” ต่อไปน้ี เอกสำรยืนยนั

กำรฉีดวคัซีนท่ีไดร้บักำรอนมุติัจำก WHO ครบ 2 โดสแลว้ (1 โดสส ำหรบั Johnson&Johnson) 

โดยโดสท่ี 2 จะตอ้งไดร้บักำรฉีดมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั หรือผลยืนยนักำรหำยป่วยจำกกำร

ติดเชื้อโควิดในช่วง 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ดว้ยวิธี RT-PCR 

ภำยใน 72 ช.ม. หรือ ATK 48 ช.ม. 

ก าหนดการออกเดินทางวนัที่ 12 – 22 พฤษภาคม 2565 

20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว...เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์
ไลน์  (TK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจเอกสาร และบริการสัมภาระ  

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ  
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23.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 (บินประมาณ 10.40 ชม./รับประทานอาหารและพกัผ่อนบน
เคร่ืองบิน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
06.10 น. ถึง สนามบินอสิตันบูล (รอเปล่ียนเคร่ือง) 
07.45  น. ออกเดินทาง สู่สนามบินไคเซรีโดยเท่ียวบินท่ี TK2010 (บินประมาณ 1.20 ชม.)   
09.05 น.      เดินทางมาถึงสนามบินไคเซรี ผา่นพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง และศุลกากร 
 น าท่าน ชมคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนิน

เขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่น
แรกๆท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธุ์ดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้
ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และ
หิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่า
พิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง  ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ
นิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกันว่า Fairy Chimneys หรือ “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้
ประกาศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

 น าชมปล่องนางฟ้าในจุดท่ีสวยๆ เช่นบริเวณ Pasabag valley จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาแห่งรัก (Love Valley) 
เป็นกลุ่มแท่งหินทรงยาวๆ ตั้งๆ ท่ีแปลกประหลาดอยา่งน่าเหลือเช่ือ หุบเขาแห่งรักตั้งอยูท่างตอนเหนือของเกอเร
เม(Gereme) ใจกลางคปัปาโดเชีย (Cappadocia) ดินแดนมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางไปชม หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley มีท่ีมาจากบา้นของนกพิราบท่ีสลกัเขา้ไปในหิน ในอดีตนกชนิด

น้ีท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสารท่ีส าคญัส าหรับผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นแถบน้ี ทั้งยงัเป็นสัตวเ์ล้ียงอีกดว้ย มีความงดงามและน่า
อศัจรรยเ์ป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรระหว่างเกอเรเม่ (Goreme) และยูชิซาร์ (Uchisar) บริเวณริมผาซ่ึงเป็น
จุดชมวิวท่ีหุบเขานกพิราบมีตน้ไมจ้ าลองท่ีเต็มไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดดเด่น ดว้ยเร่ืองของความเช่ือกบั
ผูค้นนั้นเป็นของคู่กนัมาเน่ินนาน เช่นกนักบัดินแดนแถบน้ีท่ีมีความเช่ือเร่ืองนยัน์ตาปิศาจ โดยเช่ือกนัว่าบุคคล
พิเศษบางคนมีดวงตาชัว่ร้ายท่ีสามารถจอ้งเพื่อท าอนัตรายผูอ่ื้นได ้ซ่ึงส่ิงท่ีจะช่วงปกป้องภยัร้ายจากดวงตาปิศาจ
น้ีก็คือดวงตาสีฟ้า ดว้ยเหตุน้ีดวงตาสีฟ้าจึงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองรางท่ีผูค้นแถบน้ีให้ความนบัถือ เม่ือกาลเวลาผา่น

วนัที่ 2 อิสตนับูล –ไคเซรี่ –คัปปาโดเกยี –เกอเรเม  
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ไปเคร่ืองรางของขลงัน้ีก็ไดก้ลายมาเป็นของท่ีระลึกจากดินแดนแห่งน้ีซ่ึงสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปโดยปรากฏอยู่
ทั้งบนก าไล ต่างหู สร้อยคอ พวงกุญแจ และอ่ืนๆ อีกหลายอยา่ง รวมถึงดวงตาสีฟ้าท่ีถูกน ามาแขวนไวบ้นตน้ไม้
จ าลองริมผาท่ีหุบเขานกพิราบแห่งน้ีจนกลายเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของท่ีน่ี 
เดินทางสู่ร้านพรม “Galerie Ikman” เป็นร้านท่ีโด่งดังโดยไม่ได้มีพรมไวข้ายอย่างเดียวอีกต่อไป ด้วยความ
สวยงามและราคาสูงของพรม ลูกคา้ท่ีเขา้มาส่วนใหญ่ จะมาชมเพียงอย่างเดียว ถ่ายรูปแต่ไม่ซ้ือ เจ้าของเลย
ดดัแปลงธุรกิจโดยเอาพรมท่ีขายอยู่ มาจดัวางเป็นพร็อพ และเก็บค่าบริการกบันกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาถ่ายรูปกบั
พรมของร้านแทน 
จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมืองเกอเรเม “Goreme Town” เลือกซ้ือของท่ีระลึก และเลือกชิม Turkish Ice-
Cream ท่ีจะคุน้เคยกบัภาพคนขายแกลง้ลูกคา้  จากนั้นแวะชมโรงงานทอพรม  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม MITHRA CAVE หรือ SULTAN CAVE หรือ YUNAK CAVE /เทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
(ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได ้สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน ส าหรับประกนัภยัท่ีท าจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional tour ขึ้นกบัดุลยพินิจของ
ท่าน) (***ราคาขายบอลลูน สามารถเปล่ียนแปลงได ้ตามประกาศของผูใ้หบ้ริการ) 
**Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ การด าเนินการการของบริษทับอลลูนว่าขึ้นได้ หรือขึ้นไม่ได้ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร์ และไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งใดๆกบับริษทัทวัร์***  ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวมากมายเขา้ไป
ท่องเท่ียวเขตคปัปาโดเกียเพื่อขึ้นบอลลูน ซ่ึงบริษทับอลลูนก็มีทั้งท่ีขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งน้ีปริมาณการ
จองค่อนขา้งสูง ท าให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได ้หรือบางคณะจองได ้แต่บอลลูนเกิดขดัขอ้งก่อนขึ้น และไม่ไดข้ึ้นเน่ือง
ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ***   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.00 น.       น าท่านเดินทางไปชมโรงงานอญัมณี จนไดเ้วลาออกเดินทางไปยงั เมืองโชรุม (Corum) (ประมาณ 4 ชม.)  เป็น

เมืองทางตอนเหนือของอะนาโตเลียและเป็นเมืองเอกของจงัหวดัโชรุมในประเทศตุรกี ในอดีต พวกฮิตไทตเ์ป็น
ชนเช้ือสายอินโด-ยโุรเปียน สันนิษฐานกนัวา่อพยพเขา้มายงัอะนาโตเลียจากทางยโุรป โดยผา่นทางคอเคซสัหรือ
บอลข่านในราวปี 2,000 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอาณาจกัรฮตัไตก าลงัเส่ือมอ านาจลง เม่ือไดเ้ขา้มายงัอะนา
โตเลียแลว้ ชาวฮิตไทตไ์ดรั้บเอาวฒันธรรมของชาวฮตัไตมาใช ้ แมแ้ต่ช่ือของประเทศหรือดินแดนท่ีชาวฮิตไทต์
อาศยั ก็ยงัใชช่ื้อดั้งเดิมท่ีชาวฮตัไตใชเ้รียกช่ือประเทศตน (The land of Hatti) ชาวฮิตไทตเ์ป็นชนกลุ่มแรกในอะ

วนัที่ 3 เกอเรเม –โชรุม - อะมสัยา่ 
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นาโตเลียท่ีสามารถสร้างจกัรวรรดิท่ียิง่ใหญ่และเป็นปึกแผ่นในดินแดนแห่งน้ี อาณาจกัรฮิตไทตไ์ดเ้จริญรุ่งเรือง
แผข่ยายอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอานาโตเลีย และยงัสามารถขยายดินแดนออกไปไดไ้กล ถึงเมโส
โปเตเมีย การรุกรานของฮิตไทตต์่ออาณาจกัรบาบิโลนในเมโสโปเตเมียไดน้ าไปสู่ การล่มสลายของอาณาจกัรบา
บิโลน ชาวฮิตไทตไ์ดรั้บเอาวฒันธรรม ความเช่ือทางศาสนา และระบบกฎหมายของบาบิโลนมาใช ้ อาณาจกัร
ฮิตไทตเ์จริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในราวปี 1380-1346 ก่อนคริสตกาล ในรัชสมยักษตัริยซ์บัพิลูลิวมสั ท่ี 1 
(Suppiluliumas) อาณาจกัรฮิตไทตก์ลายเป็นจกัรวรรดิท่ียิ่งใหญ่เทียบเคียงไดก้บัอาณาจกัรอียปิต ์จนถึงในราวปี 
1190 ก่อนคริสตกาลอาณาจกัรฮิตไทตถ์ูกโจมตีโดยชาวทะเล (Sea Peoples) ซ่ึงเช่ือกนัว่ามาจากแถบทะเลอีเจียน  

บ่าย รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางต่อสู่ เมืองอะมัสย่า (Amasya) (ประมาณ 2.15 ชม.)   เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการบริหารของ

จงัหวดัอะมสัยา่ เป็นเมืองเลก็ท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบเหนือริมฝ่ังทะเลด าและมีแม่น ้ าไหลผ่าน ในอดีตเคยเป็น
เมืองหน่ึงของพวกฮิตไทท ์ต่อมาถูกยดึครองโดยอะเลก็ซานเดอร์มหาราชจนกระทัง่อาณาจกัรเส่ือมสลายลง และ
กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรพอนตุส (Pontus Kingdom) และเป็นส่วนหน่ึงของพวกเปอร์เซียและเม่ือพวก
โรมนัเขา้มาและตกอยู่ในอ านาจของปอมเปยใ์นปี 63  ก่อนคริสตกาลและจูเลียต ซีซ่าร์ ท่ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง
การบริหารของโรมนัในศตวรรษท่ี 2 หลงัคริสตกาล และเป็นต านานท่ีกล่าวว่า ขา้มา ขา้เห็น ขา้ไดช้ยัชนะ (Veni 
vidi vici) 

            น าชมปราสาทอะมสัยา่ จากนั้นชมสุเหร่า Mehmet Pasa Cam  และ Sultan II. Beyazit Mosque ชมความสวยงาม
ของตวัเมืองท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี พร้อมกบัลงทุนเพื่อให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของคนในประเทศ
และต่างประเทศพร้อมกนั เมืองน้ีถูกแม่น ้าแบ่งออกเป็นสองส่วน ตามริมฝ่ังแม่น ้าจะมีบา้นท่ีถูกปลูกสร้างอยูเ่รียง
รายอย่างสวยงามตามรูปแบบของพวกออตโตมานท่ีถูกสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั และดา้นหลงัตรงขา้มจะมีสุสาน
โบราณท่ีถูกขดุเจาะลึกเขา้ไปในหนา้ผาท่ีสูงชนัเพื่อเป็นท่ีฝังศพของเหล่าบรรดากษตัริยพ์อนตุสท่ีปกครองอยู่ใน
สมยันั้นประมาณ 280 ปี ก่อนคริสตกาล   

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม THE APPLE PALACE HOTEL/เทียบเท่า  

 
 
 

วนัที่ 4 อะมสัยา่-ซีวาส-มาลทัยา่                                                                      
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซีวาส (Sivas) (ประมาณ 3 ชม.)   ซีวาส เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของ

จงัหวดัซีวาส เมืองน้ีตั้งอยู่บนริมฝ่ังของแม่น ้ าคีซิลแมคท่ีอยู่สูงเหนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,270 เมตร เป็น
เมืองท่ีมีการเพาะปลูกพืช  โรงงานทอพรม ท าซีเมนท ์ท าอิฐ ศูนยก์ลางซ่อมรถไฟ และปลูกฝ้ายส าหรับท าการทอ
ผา้ สินคา้หัตถกรรมพื้นเมืองฯ ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองอยู่ในแควน้เซบาสเตียของพวกโรมนั และไบแซน
ไทน์ในเวลาต่อมา และจากนั้นก็เป็นพวกเซลจุคเติร์ก และพวกมองโกล ซ่ึงไดส้ร้างอนุสรณ์สถานไวห้ลายแห่ง 
คือ ก๊อค เมเดรเซ คิฟเต ้มีนาเรลี เมเดรเซ ซีฟาฮีเย และบูรูซีเย และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ เป็นเมืองหน่ึงในเส้นทางสาย
ไหมท่ีม่ีช่ือเสียง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปชมความสวยงามของตวัเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการติดต่อการคา้ระหว่างทางเหนือ ทางใตแ้ละทางดา้น

ตะวนัตกของอิรักและอิหร่าน นอกจากนั้นเม่ือวนัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1993 ยงัไดเ้กิดมีการสังหารฆ่าหมู่
ถึง 35 คนท่ีเป็นปัญญาชนชาวอะเรวีและพนกังานโรงแรมอีก 2 คนและรวมไปถึงคนท่ีอยูใ่นกลุ่มอีก 2 คน 
ชม ก๊อค เมเดรเซ (Gok Medrese) ซ่ึงมีความหมายวา่ โรงเรียนสีฟ้า (Sky Madrasah/Blue Madrasah) เป็นสถานท่ี
ส าหรับสอนศาสนาของอิสลาม ท่ีไดถู้กสร้างขึ้นในศตวรรษ ท่ี 13 ในช่วงท่ีพวกเซลจุคเติร์กไดเ้ขา้มาปกครองท่ี
บริเวณน้ีโดยสุลต่านเนทแห่งรัม สถานท่ีแห่งน้ีมีหอคอย 2 หอ ท่ีตั้งอยู่ดา้นละหอท่ีมีความสูงประมาณ 25 เมตร 
มีการตกแต่งแกะสลกัดว้ยความสวยงาม ส่วนตวัตึกมีความกวา้งประมาณ 31.25 เมตร ดา้นในแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นหอ้งท าพิธีละหมาด และอีกส่วนหน่ึงแบ่งออกเป็นหอ้งเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมาลัทย่า (Malatya) (ประมาณ 2.50 ชม.)    ระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบ 
GokPinar Golu ในเขตเมืองซีวาส ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์แสนสวย ท่ีมีจุดท่ีลึกท่ีสุดประมาณ 15 เมตร เป็น
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สถานท่ีท่องเท่ียวของท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวต่างเมืองและชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงซ่ึงมกัจะมาปิคนิก  พายเรือ 
หรือเล่นกีฬาต่างๆกนั ซ่ึงปัจจุบนั นกัด าน ้ามือใหม่ยงัใชท้ะเลสาบน้ีฝึกหดัด าน ้าลึกอีกดว้ย 
เดินทางต่อสู่มาลทัย่า มาลัทย่า (Malatya) เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการบริหารของจงัหวดัมาลทัย่า ท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณตุรกีตะวนัออกของอะนาโตเลีย เมืองน้ีมีคนมาอยู่อาศยัตั้ งถ่ินฐานเป็นเวลาหลายพนัปีมาแลว้ ซ่ึง
พวกอสัซีเรียนเรียกเมืองน้ีว่า เมลิดดู (Meliddu) และเม่ือพวกกรีกเขา้มาปกครองก็เปล่ียนช่ือเป็นเมลิทีน ตามมา
ดว้ยพวกโรมนัซ่ึงเขา้มาครอบครอง และขยายเมืองไปทางดา้นตะวนัออก มาลทัย่าเป็นเมืองท่ีรองลงมาจากอะดิ
ยามานซ่ึงในปัจจุบนัไม่มีส่ิงใดน่าสนใจมากนกั นอกจากมสัยดิเก่าๆท่ีมีรูปทรงประหลาด และท่ีส าคญัท่ีสุด เมือง
น้ีไดช่ื้อวา่ ดินแดนแห่งแอพริค๊อท (Land of Apricot) 

                     เดินทางถึงเมืองมาลทัยา่ แวะชม สุเหร่าประจ าเมือง สุเหร่าเยนี คามี (Yeni Cami) ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบับรรยากาศ
รอบสุเหร่าตามอธัยาศยั  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม MOVENPICK MALATYA HOTEL/เทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเคห์ท่า (Kahta) (ประมาณ 1.50 ชม.) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของภุเขาเน็มรุท (Mt. 

Nemrut) ท่ีถูกท าเป็นอุทยานแห่งชาติ (Mt. Nemrut National Park) มีความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 
2,150 เมตร ซ่ึงในอดีตได้ถูกสร้างโดยกษัตริย์มิทริดาเทส ท่ี 1 (Mithridates l) แห่งอาณาจักรคอมมาจีน 
(Commagene Kingdom) ซ่ึงเป็นผูส้ าเร็จราชการของพวกกรีกในราวศตวรรษท่ี 1 ก่อนคริสตกาล และก่อนท่ีจะ
ถูกพวกโรมนัเขา้ครอบครอง ซ่ึงต่อมาก็เป็นโอรสท่ีช่ือว่า อนัติโอชุส ท่ี 1 (Antiochus l) ไดถู้กสร้างให้เป็นท่ีฝัง
พระศพของพระองคเ์องและพวกขุนนางต่างๆ นอกจากน้ีก็ยงัมีวิหารและเทพเจา้ต่างๆอีกหลายองค ์สถานท่ีแห่ง
น้ีได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1987    

 
 
 
 
 
 

วนัที่ 5 มาลทัยา่-เคหท์่า-อะดิยามาน-อูรฟ่์า  
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                     น าท่านขึ้นไปชมรูปแกะสลกับริเวณ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) หรือภูเขาเทพเจา้ ซ่ึงบนยอดเขารายลอ้มดว้ย
รูปป้ันหัวคนมากมาย ซ่ึงคาดว่าเป็นสุสานกษตัริยต์ั้งแต่สมยัราว 100 ปีก่อนคริสตกาล โดยกษตัริยไ์มทริดาเทส
ไดเ้ร่ิมสร้างสถานท่ีแห่งน้ี เพื่อให้เป็นท่ีสิงสถิตของเทพพระเจา้ 5 องค์ เพื่อให้เป็นศูนยร์วมของชนชาติต่างๆ 
ท่ีมาอยู่ร่วมกนัในอาณาจกัรแห่งน้ี เทพเจา้ต่างๆของพวกกรีกและอาร์เมเนียน คือ อะพอลโล/ไมทราส์ อาร์ทาก
เนส/เฮราเคิลส์ เซอุส/โอโรมาซส์  เฮรา/เทเลีย และเฮลลอส/เฮอร์เมส และต่อมากษตัริยอ์ันติโอชุส ท่ี 1 ไดท้ าให้
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัใจและศูนยก์ลางดา้นศาสนา จนเปรียบเสมือนว่าพระองคเ์องเป็นเทพเจา้ (Theos) ก็
ไดมี้การสร้างเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นรูปใบหนา้ของพระองคเ์อง มีความใหญ่โตสูงประมาณ 9 เมตร  
จากนั้นน าท่านชม อาร์เซเมีย (Arsemia) เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรคอมมาจีนอีกแห่งหน่ึง ท่ีเป็นแท่งหิน
สูงประมาณ 3 เมตรและกวา้งประมาณ 2 เมตร และมีภาพแกะสลกัอนังดงามของกษตัริยอ์นัติโอชุส ท่ี 1 ก าลงั
สัมผสัมือกบัเทพเจา้ฯ  

                     ชม สะพานเซเวราน (Severan Bridge) หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สะพานเซ็นเดเร (Cendere Bridge) เป็น
สะพานแบบโรมนัท่ีถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.200 สะพานแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 120 เมตร ความกวา้ง
ประมาณ 7 เมตร และมีส่วนโคง้ประมาณ 34 เมตร ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายใหเ้ป็นเกียรติแด่กษตัริย ์เซพติมีอุส เซเว
รุส ซ่ึงดา้นขา้งจะมีเสารูปแบบโครินเทียนท่ีสูงประมาณ 10 เมตรอยู่ 4 ตน้ส าหรับกษตัริยเ์อง มเหสีองคท่ี์ 2 และ
โอรสสองพระองค ์ต่อมาเสาเหลืออยู ่3 ตน้ เพราะวา่โอรสองคน์อ้งไดแ้ยง่ชิงราชสมบติัจากองคพ์ี่ไป   

                     ชม ท่ีฝังศพทูมูลูส (Tumulus of Karakus) ซ่ึงถูกสร้างให้เป็นสถานท่ีฝังศพของมิทราดาเทส ท่ี 2 ซ่ึงเป็นบุตร
ของกษตัริยอ์นัติโอชุส ท่ี 1 ไดส้ร้างท่ีฝังศพส าหรับพระมารดาดว้ย ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีเช้ือสายอนัสูงส่ง และจะมี
เสาตน้ใหญ่ 2 ตน้ซ่ึงดา้นบนของเสาตน้หน่ึง จะมีหินเป็นรูปแกะสลกันกอินทรียอ์ยู่ท่ีหัวเสา และค าว่า คาราคุส 
(in Turkish)หมายถึง นกสีด า (Black Bird) ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองฮาร์แรน (Harran) (ประมาณ 2.50 ชม.)  ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้ห่างจากพรมแดนซีเรีย

ประมาณ 40 กม. ฮาร์แรน เป็นเมืองโบราณท่ีมีความส าคญัเมืองหน่ึงในดา้นประวติัศาสตร์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพวก
แอสซีเรียน ท่ีมีการติดต่อคา้ขาย เป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและดา้นศาสนา เมืองน้ีไดถู้กบนัทึกในคมัภีร์ไบ
เบิลวา่ เป็นเมืองท่ีอบัราฮมั (Abraham) ไดม้าอาศยัอยู ่และเทราห์ (Terah) ซ่ึงเป็นบิดาของเขาก็เสียชีวิตท่ีน่ี ก่อนท่ี
เขาจะออกเดินทางไปยงัดา้นใตสู่้เมืองคานะอนั และนอกจากนั้นก็ยงัมีศาสดาทั้งสาม คือ โมเสส เจซสั และโมฮมั
หมดั ก็ไดเ้คยมา พกัท่ีเมืองน้ีดว้ย 

                     ให้ท่านไดเ้ดินชม บ้านแบบรวงผึ้ง (Beehive Houses) ท่ีถูกสร้างอยู่ท่ามกลางพื้นท่ีราบ และมีอากาศร้อนจดัใน
หนา้ร้อน จึงไดมี้ออกแบบสร้างบา้นคลา้ยกบัรวงผ้ึงเพื่อป้องกนัอากาศท่ีร้อนอบอา้ว ซ่ึงภายในจะถูกสร้างใหเ้ป็น
ทางเดินท่ีติดต่อกนัไดต้ลอด และได้รับการ ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000   
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอูร์ฟา (Urfa) เมืองน้ีมีช่ือเตม็วา่ แซนลอีูร์ฟา (Sanliurfa) แต่นิยมเรียกกนั
สั้นๆว่า อูร์ฟา ตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีราบอนักวา้งใหญ่ของดินแดนเมโสโปเตเมียห่างจากแม่น ้ ายูเฟตีสทางด้าน
ตะวนัออกประมาณ 80 กม.  
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น าชมน าท่านชมภายนอกบริเวณถ ้าแห่งอับราฮัม (Cave of Abraham)  สถานท่ีเกิดของท่านศาสดาอับราฮัมใน
เมืองอูร์ฟาเป็นสถานท่ีแสวงบุญท่ีมีช่ือเสียงในหมู่ศาสนิกชนท่ีมาสวดภาวนาและแสดงความเคารพต่อศาสดาท่ีมี
ความศรัทธาให้ เช่ือกนัว่าศาสดาอบัราฮมัเกิดในถ ้าแห่งน้ี และใชเ้วลากว่าสิบปีในช่วงหน่ึงของชีวิตเพื่อปกป้อง
ทารกแรกเกิดท่ีถูกสั่งฆ่าโดยค าสั่งของกษตัริยนิ์มรอทผูโ้หดร้าย  
จากนั้นน าท่านชม บ่อปลาศักดิ์สิทธิ์ (The pool of Sacred fish) หน่ึงในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองอูร์ฟา ซ่ึงเช่ือ
กันว่าเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริย์นิมรอทได้โยนศาสดาอับราฮัมลงสู่กองฟืนท่ีเต็มไปด้วยเปลวเพลิง แต่กองไฟ
เหล่านั้นกลบัเปล่ียนเป็นสายน ้ า และกองฟืนไดเ้ปล่ียนกลายเป็นปลาศกัด์ิสิทธ์ิ ปัจจุบนับ่อน ้ าแห่งน้ีเต็มไปด้วย
ปลาคาร์ฟ ซ่ึงเช่ือกนัวา่หากผูใ้ดไดเ้ห็นปลาคาร์ฟสีขาวจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม HILTON GARDEN INN URFA/เทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางกลบัไปยงั เมืองกาซีอันเทพ (Gaziantep)  (ประมาณ 1.50 ชม.)  เมืองน้ีในสมยัของออตโต
มานไดถู้กเรียกว่า อยนิทพั หรือ เอียนทพั และต่อมาก็ถูกเรียกว่า อนัเทพ เป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยู่ดา้นตะวนัออก
เฉียงใตข้องประเทศ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นท่ีอยู่อาศยัของชนชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และอยู่ระหว่าง เมือง
โบราณอะเล็พโพของซีเรียทางเหนือห่างประมาณ 90 กม. และท่ีส าคญัท่ีสุดเมืองน้ีไดช่ื้อวา่ ดินแดนแห่งพิสตาชิ
โอ (Land of Pistachio) นอกจากนั้นยงัมีช่ือเสียงในดา้นการปรุงอาหารท่ีท าดว้ยเน้ือ 

 น าท่านไปชม ป้อมกาซีอันเท็พ (Gaziantep Fortress) ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขานิซีพ บริเวณใจกลางเมืองทางด้าน
เหนือ 12 กม. ตามประวติัศาสตร์มิไดก้ล่าวอา้งว่าถูกสร้างขึ้นแต่เม่ือไหร่ ป้อมปราการน้ีไดถู้กปฏิสังขรณ์หรือท า
ขึ้นใหม่ราวศตวรรษท่ี 6 ในยุคของไบแซนไทน์ และต่อมาก็ไดถู้กต่อเติมเพิ่มขึ้นอีกในปี ค.ศ.1481 ในยุคของ

วนัที่ 6 อูรฟ่์า -กาซีอนัเท็พ-อะดาน่า –สนามบิน -อนัทาเลีย 
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สุลต่านอียิปต์คายิทเบย ์และในปี ค.ศ.1557 ในยุคของสุลต่านออตโตมานสุไลมาน ป้อมแห่งน้ีมีหอคอยถึง 36 
หอท่ีถูกสร้างอยูบ่นก าแพงท่ีมีความยาวประมาณ 1,200 เมตร ภายในยงัมีสุเหร่า ท่ีฝังศพและท่ีอาบน ้าฯ 
จากนั้นน าท่านมาเดินชม บริเวณเมืองเก่า (Old City) ท่ีในอดีตเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัในยุคของพาลิโอลิทิค ซ่ึงต่อมา
ก็ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของพวกอสัซีเรียน เปอร์เซียน โรมนัและไบแซนไทน์ จนถึงเซลจุกเติร์ก ให้ท่านได้
เดินไปตามตรอกซอกซอยท่ีแคบแบบวกไปวนมา และยงัสลบัซับซ้อนกันอีก บริเวณแห่งน้ียงัคงซึมซับเอา
บรรยากาศวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในนครของโลกตะวนัออกไดเ้ป็นอยา่งดี และนอกจากนั้นยงัมีสวนผลไมท่ี้สวยงาม
ท่ีเต็มไปดว้ยไร่องุ่น ตน้ส้ม พลมั ทบัทิมและท่ีมีช่ือเสียงก็คือ นทัพิสตาชิโอฯ และท่ีมีช่ือเสียงมาก คือ อาหารท่ี
ถูกปรุงดว้ยเน้ือววัฯ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั เมืองอะดาน่า (Adana) (ประมาณ 2.30 ชม.)  อะดาน่า เป็นเมืองหลวงและ

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัอะดาน่า ท่ีอยูท่าง ดา้นตะวนัตก ตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้าเซฮาน และห่างจากทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนประมาณ 30 กม. มีประชากรประมาณ 2.1 ลา้นคน เมืองน้ีมีช่ือเสียงทางดา้นการเกษตร เพาะปลูก
พืชและท่ีส าคญัเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายและอุตสาหกรรมทางดา้นการเกษตรของเขตท่ีราบซูคูโรวา่ ซ่ึงมีช่ือเสียง
ทางดา้นการเกษตร เพาะปลูก พืชต่างๆหลายชนิด และยงัมีผลไมตั่างๆ แต่ท่ีมีช่ือเสียงมากก็คือ ส้ม    

 
 
 
 
 
 
 
                     น าท่านถ่ายรูปกบัสุเหร่าใหญ่ของเมือง Sabancı Merkez Mosque เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ

ตุรกี  สร้างด้วยรูปแบบออตโตมนั คลา้ยกับ สุเหร้าสีน ้ าเงิน ในกรุงอิสตนับูล เปิดใช้งานในปี 1998 มีขนาด 
52,600 ตรม. และจุคนเพื่อท าพิธีละหมาดได ้28,500 คน                     

                      น าท่านไปชม สะพานหิน (Stone Bridge) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นโดยพวกโรมนัส าหรับขา้มแม่น ้ าเซฮาน สะพานแห่งน้ี
มีความยาวประมาณ 310 เมตร และกวา้งประมาณ 11.4 เมตร ส่วนโคง้ดา้นล่าง 21 โคง้ เป็นสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในโลก ในรายละเอียดมิได้บอกว่าถูกสร้างขึ้นเม่ือไหร่ เพียงแต่รู้ว่าพวกฮิตไทท์แห่งฮัทตูซ่าได้สร้างสะพาน
ส าหรับขา้มแม่น ้ าน้ีโดยมีจุดหมายท่ีจะขา้มไปยงัซีเรีย หรืออีกอย่างหน่ึงก็ถูกสร้างโดยพวกกรีกโบราณท่ีรู้จกัใช้
หินในการก่อสร้าง   

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
18.30 น.       หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอะดาน่า เพื่อเดินทางไปยงัเมืองอนัทาเลีย เมืองริเวียร่าริมทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนของตุรกี 
20.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองอนัทาเลยี โดยเท่ียวบินท่ี PC3604  (บินประมาณ 1 ชม.)   
21.55 น.        เดินทางถึงอนัทาเลีย เขา้สู่ท่ีพกั  
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โรงแรม KLEOPATRA DREAMS BEACH HOTEL/เทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 น าท่านไปยังชายหาดท่ีมีช่ือเสียงของเมือง  หาดคลีโอพัตรา (Cleopatra Beach) “ชายหาดคลีโอพัตรา” 

(Cleopatra Beach) ท่ีมีการตั้งช่ือตามบุคคลในประวติัศาสตร์อย่าง “พระนางคลีโอพตัรา” ผูป้กครองอียิปต์ มี
ความเก่ียวขอ้งกบัชายหาดน้ีจริง ชายหาดคลีโอพตัราเป็นท่ีรู้จกัในอีกช่ือหน่ึงคือ “เกาะ เซดีร์” (Sedir Island) 
เกาะเลก็ ๆ ตั้งอยูใ่นอ่าวโกโควา ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลอีเจียน ท่ีชายฝ่ังทะเลมูลา แห่งอลนัยา่ (Alanya) 
เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตุรกี แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตอยู่ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของเมืองอลนั
ยา่ โดยมีความยาวประมาณ 1 ไมล ์หรือประมาณ 1.6 กิโลเมตร ความโดดเด่นของชายหาดแห่งน้ีคือ “หาดทราย” 
ท่ีมีสีขาวและมีทรายท่ีมีเน้ือสัมผสัเนียนมีลกัษณะเป็นเม็ดละเอียดอยา่งมาก ดว้ยความท่ีหาดทรายมีสีขาวละเอียด
ท่ีหาไดย้ากแบบน้ีท าให้ทางรัฐบาลให้การคุม้ครองอย่างเขม้งวดเพื่อป้องกนัไม่ให้ทรายถูกท าลายหรือหายไป
จากชายหาด โดยคาดวา่ทรายมีเมด็ละเอียดเหล่าน้ีมีท่ีมาจากเปลือกหอยท่ีถูกบดละเอียด 
 อสิระให้ท่านพกัผ่อน เล่นน ้าทะเลตามอธัยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัเพื่อเปล่ียนเส้ือผา้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย ไดเ้วลาน าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ

สินคา้ตามอธัยาศยั  
น าท่านเท่ียวชมเมืองอันทาเลีย (Antalya) เมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาอนัทาเลีย อีก
ทั้งยงัเป็นเมืองท่าเรือโบราณท่ีเคยมีความส าคญัมาแต่ในอดีต ท่ีถูกสร้างโดยจกัรพรรดิอตัตาลุสท่ี 2 

 น าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า Tunektepe เพื่อชมวิว เมืองในมุมสูง เห็นวิวทั้งเมืองอนัทาเลียและทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนสีฟ้าคราม 
น าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงของเมือง อิสระเลือกซ้ือของตามอธัยาศยั 
ช่วงก่อนพระอาทิตยต์ก น าท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวช่วงพระอาทิตย์ตก อ่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ให้ท่านไดส้ัมผสัอย่างใกลชิ้ด
โดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือจะพาท่านลดัเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดบั 5 
ดาว สร้างเรียงรายอยู่ตามหน้าผา และท่ีพลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมน ้ าตกท่ีไหลจากหน้าผาไหลลงสู่

วนัที่ 7 
อันทาเลีย - กระเชา้ลอยฟ้า Tunektepe – ว่ายน ้า พักผ่อน หาดคลีโอพัตรา –ชอ้ปป้ิง - ล่องเรือชมพระ
อาทิตย์ตก                                                            
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ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นบัว่าเป็นความแปลกใหม่ ซ่ึงแตกต่างจากน ้ าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลง
ดา้นล่างจะเป็นล าธารน ้า นบัวา่เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวอยา่งท่านไม่ควรพลาด 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาด 
เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม KLEOPATRA DREAMS BEACH HOTEL/เทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 เดินทางไปเท่ียวชม ซาคลิเคนท์ แคนยอน (Saklıkent Canyon) หรือ Saklikent Gorge (ประมาณ 4.30 ชม.)  

ดินแดนท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่เป็น เมืองซ่อนเร้น (Hidden City) หรือ แดนลบัแล หน่ึงในหุบเขาท่ีลึกท่ีสุดในโลก คือ
มีความลึกประมาณ 300 เมตร และยาวประมาณ 18 กิโลเมตร โดยหุบเขาแห่งน้ีเปิดให้เท่ียวชมไดค้ร้ังแรกในปี 
1996 และสามารถเยีย่มชมไดต้ลอดทั้งปี เหมาะแก่การเดินทางมาท่องเท่ียวพกัผ่อนกบัครอบครัว บริเวณรอบๆมี
ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึกตั้งเรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร ท่ีมีการสร้างเป็น
ระเบียงยื่นลงไปในแม่น ้ าสายเล็กๆท่ีไหลผ่านหุบเขา นกัท่องเท่ียวสามารถนัง่รับประทานอาหารไปพร้อมๆกบั
การจุ่มเทา้ลงไปแช่น ้าเยน็ๆไดอ้ยา่งสบายๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ท่ีร้านอาหารในบริเวณแคนยอนพร้อมชมบรรยากาศอันสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินเท่ียวชมความงามของหุบเขาแห่งน้ี มีสะพานทอดตวัยาวลดัเลาะไปตามแนวเขา ท าให้

การเดินชมธรรมชาติของสถานท่ีแห่งน้ีท าไดง้่ายขึ้นมาก 
 จากนั้นเดินทางไปชมหลุมศพหินชาวลเิชียน (Lycian Rock Tombs) (ประมาณ 50 นาที)   คือ สุสานเก่าซ่ึงสลกั

อยูบ่นหินผาขนาดใหญ่จนสามารถมองเห็นไดจ้ากตวัเมือง วา่กนัวา่สถานท่ีแห่งน้ีสร้างมาจากความเช่ือของชาวลิ
เชียท่ีเช่ือว่าหลุมฝังศพซ่ึงตั้งอยูบ่นหินผาเหล่าน้ีจะเป็นประตูท่ีน าไปสู่ชีวิตหลงัความตายอย่างสมเกียรติสมศกัด์ิ

วนัที่ 8 อนัทาเลีย – ซาคลิเคนท ์แคนยอน -หลุมศพหินชาวลิเชียน -เฟทิเย -หาดโอลูเดนิซ –ชอ้ปป้ิงยา่นเมืองเก่า                                            
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ศรี เพราะหนา้ผาเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสูงส่ง การเยี่ยมชมหลุมศพแห่งน้ีตอ้งขึ้นบนัไดประมาณ 200 ขั้น แต่เม่ือถึง
ดา้นบนแลว้ถือวา่คุม้ค่า เพราะเราจะเห็นวิวของเมืองและชายหาดสวยๆ 

 ออกเดินทางสู่เมืองเฟทิเย (Fethiye) (ประมาณ 15 นาที)  เป็นเมืองโบราณโดยมีแหล่งโบราณสถานอยู่หลาย
แห่ง และมีทะเลสีฟ้าครามแสนจะงดงาม มีเสน่ห์ มีชายหาดสวยๆรอนกัท่องเท่ียวอยู่มากมาย เมืองตั้งอยู่ชายฝ่ัง
ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงท าให้มีกล่ินอายในเเบบเมดิเตอร์เรเนียนไปด้วย เรียกว่าสวยงามเเละน่ามาใช้
ช่วงเวลาเเห่งการพกัผอ่นท่ีน่ีเป็นอยา่งยิง่ 
ไดเ้วลาเดินทางสู่ หาดโอลูเดนิซ (Ölüdeniz  Beach) นับเป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดของประเทศตุรกี เน่ืองจากหาด
แห่งน้ีเป็นจุดท่ีทะเลอีเจ้ียนกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาบรรจบกัน ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและ
สวยงามเป็นอย่างมาก และสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมคือ Blue Lagoon หรือชายหาดสีขาวท่ีมีลกัษณะคลา้ยแหลมท่ี
ทอดตวัยาวออกไปกลางทะเล และถูกลอ้มรอบไปดว้ยน ้าทะเลสีฟ้าใส และตน้ไมภู้เขาอนัเขียวขจีอยา่งงดงาม ท า
ให้นกัท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรมไดห้ลากหลาย ทั้งการเล่นน ้ าทะเลสวยใสหรือ จะเล่นเคร่ืองร่อนทั้งไดค้วาม
ต่ืนเตน้และไดช้มวิวมุมสูงของเมือง และกิจกรรมทางน ้าอ่ืนๆ 

 อิสระใหท้่านใชเ้วลาตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเช็คอินเขา้ท่ีพกั   
โรงแรม BELCEKUM BEACH HOTEL/เทียบเท่า 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินเล่นเมืองเก่าของเมืองเฟทิเย ย่าน Paspatur และ Umbrella Street  จากนั้นเดินทางกลบัสู่โรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 เดินทางไปชมกายากอย (Kayakoy) (ประมาณ 20 นาที)  เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวกรีกเก่าแก่ท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต 

แต่ปัจจุบนักลบัถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นดัง่ “เมืองผี” ชุมชน Livissi หรือปัจจุบนัรู้จกักนัในช่ือ Kayakoy หรือ
หมู่บา้นหิน “Rock Village” สร้างขึ้นเม่ือราวๆ ศตวรรษท่ี 18 หลงัจากท่ีเมือง Fethiye เกิดเหตุแผน่ดินไหวและ
เพลิงไหมค้ร้ังใหญ่ ชาวเมืองจ านวนมากจึงอพยพมายงัชุมชนเลก็ๆ แห่งน้ีจนกลายเป็นชุมชนท่ีเจริญรุ่งเรือง เช่ือ
วา่ชุมชน Livissi เคยมีประชากรอาศยัอยูม่ากท่ีสุดราว 10,000 – 20,000 คน จนกระทัง่สงครามเร่ิมตน้ขึ้นและชาว
กรีกหลายพนัคนถูกโอบลอ้มในดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยศตัรู ชาวกรีกหลายพนัคนถูกสังหาร บา้งอพยพ บา้งหลบ
ซ่อนตวั ทุกคนท่ีรอดชีวิตอยู่ตอ้งเผชิญกบัความอดอยากและเหน่ือยลา้ หลงัจากตุรกีพ่ายสงครามและจกัรวรรดิ
ออตโตมนัล่มสลาย ชาวกรีกก็ยดึครองดินแดนตุรกีไดส้ าเร็จ แต่ช่วงเวลาหลงัจากนั้นเต็มไปดว้ยความไม่สงบ มี
สงครามเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะสงครามระหวา่งชาวกรีกและชาวเติร์ก กระทัง่มีการเซ็นสัญญาสันติภาพในปี 

วนัที่ 9 เฟทิเย –เมืองผี กายากอย -โบดรมั - ปราสาทโบดรมั - กงัหนัลมโบราณ –ท่าเรือยอรช์  
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1923 เม่ือสงครามส้ินสุงลงชุมชน Livissi ก็ถูกทิ้งร้าง ชาวมุสลิมยา้ยเขา้ไปอาศยัอยูช่ัว่คราวแต่ก็รู้สึกวา่ชุมชนหิน
แห่งน้ีไม่เหมาะกบัวิถีชีวิตของตน กระทัง่ต่อมาในปี 1957 ไดเ้กิดแผน่ดินไหวขนาด 7.1 ท่ีท าใหส่ิ้งก่อสร้างส่วน
ใหญ่ใน Livissi พงัเสียหาย ปัจจุบนัชุมชน Livissi หรือ Kayakoy กลายเป็นเมืองร้างโดยสมบูรณ์ แต่ไดรั้บการ
รักษาไวใ้นฐานะสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโบดรัม (Bodrum) (ประมาณ 3.50 ชม.)  ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร ท่ีเมืองมาร์
มาริส (Marmaris) และแวะถ่ายรูปกบัท่าเรือ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองโบดรัม เป็นเมืองตากอากาศท่ีขึ้นช่ือของตุรกี บรรยากาศโรแมนติก  มีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมา

อย่างไม่ขาดสาย ยิ่งช่วงหนา้ร้อนจะคึกคกัมากๆ ผูค้นจะมานอนอาบแดดริมชายหาด นัง่ปิกนิก ดูพระอาทิตยต์ก 
ด าน ้ าชมฝูงปลา และท ากิจกรรมต่างๆ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของตุรกี และยงัเป็นเมืองเเหล่งโบราณคดีท่ี
ส าคญัของประเทศด้วยเช่นกนั โดยเมืองตั้งอยู่ริมทะเลอีเจ้ียนเเสนสวย มีท่ีพกัสุดหรูจ านวนมากเเทรกตวัอยู่
ท่ามกลางของเเหล่งโบราณคดีท่ีมีความส าคญั กลายเป็นมนตเ์สน่ห์ท่ีใครมาเท่ียวท่ีเมืองเเห่งน้ีเเลว้ก็จะสามารถ
สัมผสัถึงได ้
ชมปราสาทเก่าแก่ของเมืองโบดรัม ปราสาทโบดรัม (Bodrum Castle) หรือ ปราสาทเซนต์ปีเตอร์ สร้างขึ้นใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หรือ ในปี ค.ศ. 1402 โดย อศัวินฮอสปิทลัเลอร์ Hospitaller ตั้งอยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง
เมืองโบดรัม ปัจจุบนัน้ียงัใชท้ าเป็นพิพิธภณัฑโ์บราณคดีใตน้ ้าอีกดว้ย 

 ชมประตูมินโดส์ (MYNDOS GATE)  เป็นประตูเมืองเก่า ท่ีเหมือนเป็นอนุสาวรีย์หลกัของท่ีน่ี สร้างขึ้นสมัย
กษตัริยโ์มโซลุส (Mausolus)  สร้างไว ้เพื่อระลึกถึงการนองเลือดของสงครามในอดีต ในระหว่างการลอ้มเมือง
โดยอเลก็ซานเดอมหาราช 
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 จากนั้นชม กังหันลมโบราณ ( BODRUM WINDMILLS) กงัหังลมโบราณ ท่ีถูกสร้างขึ้นมายาวนาน ตั้งแต่ช่วง
ศตวรรษท่ี 18  แมปั้จจุบนัยงัสามารถเห็นถึงความสวยงามของกงัหันลมท่ีคงหลงเหลืออยู ่โดยกงัหนั หนัหนา้ไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ เพื่อจบัลมจากชายฝ่ังทะเล โดยกงัหันลมโบราณน้ี ท ามาจากหินและไมก้ระดาน ใช้
กงัหนัลมในการบดแป้ง และเมลด็พืชต่างๆ  

 แวะถ่ายรูปและชมท่าเรือ BODRUM MARINA ท่าจอดเรือใจกลางโบดรัม อยูใ่กล้ๆ  กบัปราสาทโบดรัม มีเรือท่ี
สวยงาม ทนัสมยั หลากหลายแบบ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม COSTA BITEZHAN HOTEL/เทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 อิสระตามอธัยาศยั โดยท่านจะเดินเล่นริมหาดไบเตซ Bitez Beach หรือเล่นน ้าทะเล พกัผอ่นในแบบท่ีท่านชอบ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินเล่น ช้อปป้ิงย่านเมืองเก่าโบดรัม ชมเมืองท่ีแสนมีเสน่ห์ บา้นเรือนสีสัน สวยงาม อาคารส่วน

ใหญ่ เน้นสีอ่อน และสีขาว หลายแห่งใช้สีฟ้าตดักรอบประตู หน้าต่าง ระเบียงตกแต่งดว้ยดอกไมสี้สันสดใส
สวยงามคลา้ย บา้นเรือนท่ีเกาะซานโตรีนีของประเทศกรีซ น่ารักเหมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูปเป็นอยา่งมาก หรือ
จะนัง่คา่เฟ่จิบแกแฟเพลินๆก็จะมีความสุขไปอีกแบบ 

 เดินทางสู่โบดรัมบาซ่าร์ อิสระใหท้่านเดินเล่น ชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
19.00 น.  เดินทางสู่สนามบินเมืองโบดรัม 

วนัที่ 10 โบดรมั – หาดไบเตซ –ยา่นเมืองเก่า- สนามบินเมืองโบดรมั – อิสตนับูล                                            
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22.30 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK2525 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีอิส
ตนับูล 

23.55 น.       เดินทางถึงอิสตนับูล 

01.45 น. ออกเดินต่อสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง)   
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

************************************* 
*หมายเหตุ การเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะตอ้งจองโรงแรม 
ASQ (การกกัตวัแบบทางเลือก) เป็นเวลา 1 วนั โดยท่านตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเอง (ไม่รวมในค่าทวัร)์ ใหจ้องหอ้งพกั

ตรงกบัโรงแรมฯ เม่ือทราบวนัที่เดินทางถึงประเทศไทย   
*** โปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน 

/ สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์อง ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั โปรแกรม

น้ีจดัข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคก์ารท่องเที่ยวเป็นหลกั นอกจากน้ีการเดินทางเขา้-ออก ประเทศไทย ตอ้งเป็นไปตาม

ค าสัง่ของทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ เวลานั้น ซ่ึงทางผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยตา่งๆเอง 

เช่นการจองที่พกัส าหรบัการกกัตวัเอง (ASQ) ก่อนการเดินทาง ทางบริษัททวัร ์จะไม่รบัผิดชอบกรณีที่ผลการ
ตรวจเช้ือ Covid-19 เป็นบวก ซ่ึงท าใหท้่านไม่สามารถข้ึนเครื่องได ้ตามกฎของทางสายการบิน และจะไม่

รบัผิดชอบจากผลขา้งเคียงที่เกิดข้ึนจากการฉีดวคัซีน*** 

วนัที่ 11 โบดรมั – สนามบินเมืองโบดรมั – อิสตนับูล                                            

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรบัผูเ้ดินทาง  12 ท่าน ขึ้ นไป 
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                                    ท่านละ 

➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                                  หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

                   89,990.- 
                    15,000.-                                                                                       

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 
 ➢ หากท่านสนใจ และประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 50,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็น

การยืนยนัการเดินทางของท่าน 
➢ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ค่าทวัรร์วม 

 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยดั โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ตามเสน้ทางท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม

พรอ้มน ้าหนักกระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด 

เงื่อนไข 

✓ ไม่สามารถท าการ REFUND ไดทุ้กกรณี 
✓ ไม่สามารถเปล่ียนชื่อผูโ้ดยสารไดทุ้กกรณี 
✓ ไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้เน่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ป จะตอ้งเดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ 

 ✓ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
✓ ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
✓ ค่าเครื่องด่ืม (น ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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✓ ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าบริการน าทวัร ์และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส่วนบุคคล จ านวนเงินประกนัภยั 1,000,000 บาท - 

** สิทธิพิเศษ ส าหรบัท่าน : FREE WI-Fi บนรถโคช้  
ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวนัละ 5 ดอลลาร ์คิดเป็น 9 วนั รวม 45 USD /ท่าน 
ตลอดการเดินทาง 

  ค่าตรวจเชื้ อ Covid-19 ส าหรบัการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) ส าหรบัการเดินทาง
ออกจากประเทศไทย 

 ค่าใชจ้่ายส าหรบัการกกัตวั 1 วนั (ASQ) ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัมาตรการณข์อง ศ.บ.ค. ในขณะน้ัน 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าจดัท าเอกสาร และค่าท าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น 

หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

การจองทวัร ์

➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหนา้ 50,000.- บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการ

ยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทาง

บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
การยกเลิกการจองทวัร ์: 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ หกัค่ามดัจ  า 30,000 บาท  

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ  า 50,000.- บาท 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

เอกสารท าวีซ่า 

 หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งท าวีซ่า 

หมายเหตุ : 
 ▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  
▪ บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข ้าเมือง หา้มผู เ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้

ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไม่วา่กรณีใดๆ 

ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 12 ท่าน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

- เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) และหอ้งคู่ 
(TWIN / DOUBLE) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

- กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
การเดินทางเป็นครอบครวั 

- หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (WHEELCHAIR), เด็ก, 
และผูสู้งอายุ ท่ีมีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่าน และครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทวัรท์ั้งหมด 


