โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เทีย่ ง

ค ่า

โรงแรมที่พกั

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล

-

-

-

-

2

อิสตันบูล-จัตุรสั สุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์
โซเฟี ย-พระราชวังทอปกาปึ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

/

/

/

IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
CANAKKALE

3

เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จาลอง-เมืองเปอร์กามัมนัง่ เคเบิ้ ลคาร์ (รวมค่าเคเบิ้ ลคาร์)-วิหารเทพีอาร์เทมิส

/

/

/

ROYAL PALACE HOTEL
หรือเทียบเท่า KUSADASI

4

บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–
ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส

/

/

/

NINOVA THERMAL HOTEL
หรือเทียบเท่า PAMUKKALE

5

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้ อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟ
ลาน่ า-เมืองคัปปาโดเกีย ** พิเศษ ! โชว์ระบาหน้าท้อง

/

/

/

UCHISAR CAVE HOTEL หรือ
เทียบเท่า CAPPADOCIA

6

OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-เมืองอังการ่า

/

/

/

TURIST HOTEL หรือ
เทียบเท่า ANKARA

7

อิสตันบูล-แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดล
มาบาเช่

/

/

-

-

8

กรุงเทพฯ

-

-

-

-

ข้อแนะนาประกอบการตัดสินใจ
 โปรแกรมทัวร์ คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ยอ้ นกลับทางเดิมทาให้ไม่เสียเวลา
 บินโดยสายการบินประจาชาติ TURKISH AIRLINES ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 โปรแกรมนี้ เหมาะกับผูค้ นทุกเพศทุกวัย รวบรวมสถานที่เที่ยวชื่อดังมากมายอาทิ เช่น ปามุคคาเล่ ปราสาทปุย
ฝ้ าย, คัปปาโดเกีย เมืองแห่งเทพนิ ยาย, Blue Mosqueหรือสุเหร่าสีน้ าเงิน,พระราชวังทอปกาปึ , นัง่ เคเบิ้ ลคาร์
ไว้ในโปรแกรมเดียว
 รถที่นัง่ เป็ นรถบัสขนาดใหญ่ 44 ที่นัง่ มี WIFI บนบัส+หน้าจอ LCD ทุกที่นัง่
 โรงแรมที่พกั เป็ นระดับ 4-5 ดาวแท้ สะอาดและปลอดภัย พักโรงแรมสไตล์ถ้า 1 คืน
 พิเศษ ชมโชว์ระบาหน้าท้อง ต้นตารับตุรกีแท้

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาท์เตอร์ U ประตูที่ 9
สายการบิน TURKISH AIRLINE เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ประเทศตุรกี กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เทีย่ วบินที่ TK69 (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั ่วโมง) บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
อิสตันบูล-จัตรุ สั สุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-พระราชวังทอปกาปึ

23.00 น.
วันทีส่ อง

(-/-/-)

 การเดินทางในประเทศตุรกี แต่ละเมืองจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง (แต่ลูกค้าทุกท่านสามารถสบายใจ
ได้เนื่ องจากทางบริษัทได้เลือกสรรรถที่นัง่ สบาย และมีจุดแวะพักและถ่ายรูปตลอดการเดินทาง)

05.20 น.
เช้า

เทีย่ ง

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
(B/L/D)
เดินทางถึง สนามบินอะตาเติรก์ ประเทศตุรกี นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี เป็ นเมืองสาคัญเพียงเมือง
เดียวในโลกที่ต้งั อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย นาทุกท่านสู่ จัตุรสั สุลต่านอะห์เมตหรือ
ฮิ ปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้ นในสมัย
จักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็ นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิ
คอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลางเป็ นที่ต้งั แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ ใช้เป็ นที่จดั งานพิธีแต่ในปั จจุบนั เหลือ
เพียงพื้ นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์
เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือ
เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นไม่ไกลนาทุกท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้าเงิน หรือ Blue Mosque ถือเป็ น
สุเหร่าที่มีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวม
เอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม เป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุด
ในตุรกี สามารถจุคนได้ถึงแสนคน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดย
ตั้งชื่อจากสุลต่านที่เป็ นคนสร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาทุกท่านเข้าชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย(Saint Sophia)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็ นผูส้ ร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี
เพื่อเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทาลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจัสตินเนี ยน
โดยสร้างโบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ้ นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ.
1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับ

ค ่า
โรงแรม
วันทีส่ าม
เช้า

ไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาให้
แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิม เมื่อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึงสมัย พระเจ้า
โมฮัมเหม็ดที่ 2 เป็ นผูน้ ับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลังนี้ ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม
หลังจากนั้นนาทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็ นเขตประวัติศาสตร์ที่
ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 สร้างขึ้ นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ใน
ปี ค.ศ.1459 บนพื้ นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจานวนมาก ณ จุดที่สร้าง
พระราชวังแห่งนี้ สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน
ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้ มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่
รวมกันมากถึงสี่พนั กว่าคนนาท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็ นที่จดั แสดงทรัพย์สมบัติขา้ วของ
เครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย จากนั้นนาท่าน ล่ องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส จุด
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับทะเลดาเข้ากับทะเลมาร์มาร่าแล้ว ยังมีจุดชมวิวที่สาคัญคือสะพานแขวนบอส
ฟอรัสเป็ นสะพานที่ทาขึ้ นเพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝัง่ ยุโรปและเอเชียได้ เป็ นสะพานแขวนที่มีความ
ยาวถึง 1,560 เมตร นอกจากนั้นระหว่างล่องเรือสามารถมองเห็นสถานที่สาคัญเช่น พระราชวังโดลมา
บาเช่และบ้านเรือนของเศรษฐีตุรกีที่ต้งั อยู่ริมแม่น้ าตลอดความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32 ก.ม. โดยมีความ
กว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร
จากนั้นพาทุกท่านนั ่งรถไปทีเ่ มืองชานัทคาเล่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั ่วโมง วันแรกจะ
เข้าโรงแรมดึก เนื่องจากโรงแรมไกลจากตัวเมือง แต่ใกล้กบั สถานทีท่ ่องเที่ยวในวันถัดไป)
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า CANAKKALE
เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย-ม้าไม้จาลอง-เมืองเปอร์กามัม-นั ่งเคเบิ้ ลคาร์-วิหารเทพีอาร์เทมิส
คูซาดาสึ
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านออกเดินทางสู่นาท่านสู่ กรุงทรอย เพื่อชมม้าไม้จาลองซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญ
ฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้กรุงทรอยแตก สงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที่
สาคัญในตานานของกรีกและเป็ นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้ บกันเป็ น
เวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสร้างม้าไม้จาลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้า
ไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ทาการเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือน
เป็ นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอย
เมื่อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทาการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้วทา
การเฉลิมฉลองเป็ นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทร

จันแล้วทาการเปิ ดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทา
การเผาเมืองทรอยทิ้ ง

เทีย่ ง

ค ่า

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม เป็ นสถานที่ต้งั ของโบราณสถานที่สาคัญ
จากนั้นนาท่านขึ้ นเคเบิ้ลคาร์เพื่อชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบนั เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิง่ ใหญ่ใน
อดีตได้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุซาดาซึ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี ติดกับชายฝัง่ ทะเล
อีเจียน นาท่านชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ให้ทุกท่านได้
ทดลองการเป็ นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม

โรงแรม
วันทีส่ ี่

ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า KUSADASI
บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟเฟซุส-ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส
(B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชม House of Virgin Mary บ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัย
อยู่และสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส เมืองโบราณที่มี
การบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ ง เคยเป็ นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามา
ปั กหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวก
เปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้ น
เป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็ม
ไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผชู ้ มได้กว่า
30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN
BATH) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บ

รักษาหนังสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบเฮเลนนิ สติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือ
ประณีต ท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเป็ นหนึ่ งในตัวอย่างที่ดีและสาคัญที่สุดซึ่ง
สะท้อนถึงจุดสิ้ นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที (189 กม.) เมืองที่
มีน้ าพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขนมาจากใต้
ึ้
ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่
หน้าผา นาท่านชม ปราสาทปุ ยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของ
น้ าตกสีขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี ยมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน้ าเป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก ท่านจะได้สมั ผัส เมืองเฮี ยราโพลิ ส(Hierapolis)เป็ นเมือง
โรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นน้ าพุเกลือแร่รอ้ นซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อ
เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมืองนี้ เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทวั ่ ไป
บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละครแอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล
สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

ค ่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า PAMUKKALE

โรงแรม
วันทีห่ า้

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้ อหรือพิพธิ ภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย

** พิเศษ ! โชว์ระบาหน้าท้อง
เช้า

เทีย่ ง

ค ่า

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียว** ระหว่างทางนาท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak
Village แห่ง เมืองอิสปาร์ตา หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ The Lavender Village ที่บานสะพรัง่ สวยงาม จะมีเฉพาะ
เดือน กรกฏาคม ของทุกปี นาเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่ โมง) ในอดีต
เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก์ ซึ่งเป็ นาอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติรก์ ในตุรกี หรือที่ยุค
นั้นเรียกอนาโตเลีย คนส่วนใหญ่มีอาชีพทานา มีการปลูกฝิ่ นและผลไม้
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่าน สู่สวนผีเสื้อ Butterfly Garden มีผีเสื้ อให้ชมว่า 50 สายพันธุข์ องผีเสื้ อ ทาให้เราทราบถึงวงจร
ชีวิตของผีเสื้ อ ณ ที่แห่งนี้ จะได้สมั ผัสความหลากหลายของพืช ดอกไม้หลากสี พร้อมสัตว์ชนิ ดอื่นๆ นับว่า
เป็ นสถานที่อีกแห่งที่มีความน่ าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง(สวนผีเสื้ อจะปิ ดทาการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์หาก
คณะเดินทางไปทีส่ วนผีเสื้ อตรงกับวันจันทร์ทางคณะจะปรับเปลี่ยนให้เดินทางเข้าชมทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์
เมฟลาน่าแทน) นาทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชใน
ศาสนาอิสลามทาสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสาน
ของเมฟลาน่ า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท
ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ น
สุสานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่ าด้วย ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiที่
พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาว
เติรก์ สมัยออตโตมัน จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง ระหว่างทางแวะชม Caravansarai ที่พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ
เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน จากนั้นนาท่าน
แวะชมโรงงานทอพรมและโรงงานเซรามิคและร้านเครื่องประดับ อิสระกับการเลือกซื้ อสินค้า และ
ของที่ระลึก
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบาหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็ นการเต้นราที่เก่าแก่อย่าง
หนึ่ งเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนี ยนนักประวัติศาสตร์เชื่อ
กันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุ รกั ษ์ระบาหน้าท้องให้มีมาจนถึงปั จจุบนั และการ
เดินทางของชาวยิปซีทาให้ระบาหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม
จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั

โรงแรม
วันทีห่ ก
เช้า

เทีย่ ง

UCHISAR CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า CAPPADOCIA เป็ นโรงแรมสไตล์ถ้า
ในกรณีที่โรงแรมถ้าเต็ม ขออนุ ญาติลูกค้าเปลี่ยนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน
OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่–พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์
เมืองอังการ่า
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** สาหรับท่านใดทีส่ นใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม
05.30 น. เพือ่ ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งทีห่ าชมได้ยาก
ใช้เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ 1 ชั ่วโมง **
(ค่าขึ้ นบอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ประมาณ 200-230 USD)

นาทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่
ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้องกันการรุกราน
ของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นนาท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)
หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรพู รุน มีรอยเจาะ รอยขุด อัน
เกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ ่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่
สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทาหน้าที่เป็ นป้อมปราการที่เกิดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นเมืองหลวงของประเทศตุรกี อังการาเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสอง
รองจากอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโต
เลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุง
อังการาเป็ นที่ต้งั ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี เม

ค ่า
โรงแรม

มีประชากรมากเป็ นอันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป นอกจากนั้นยังเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของการคมนาคมทาง
บก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลางตลาดสินค้า
เกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ ตุรกีดว้ ย
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม
TURIST HOTEL หรือเทียบเท่า ANKARA

วันทีเ่ จ็ด

อิสตันบูล-แกรนด์บาซาร์-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มีความสาคัญที่สุดและ
เป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่ นมากที่สุดในตุรกี เดิมชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิ ล ซึ่งเป็ นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
ในประวัติศาสตร์เป็ นเมืองสาคัญของชนเผ่าจานวนมากในบริเวณนั้นจึงส่งผลให้อิสตันบูล มีชื่อเรียก
แตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ้ ล เป็ นต้น จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดในร่ม หรือ
แกรนด์บาซาร์ เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้
กินเนื้ อที่กว่า 2แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่ทองหยอง
เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้ อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่
ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควร
ต่อรองราคาให้มาก นาท่านสู่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระ
เลือกซื้ อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนม
ของหวานขึ้ นชื่อและถัว่ หลากหลายชนิ ดให้เลือกสรร
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

(B/L/-)

หลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด ในปี 2399 ใช้
เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง

วันทีแ่ ปด

600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝัง่ ทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝัง่ ทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้ คือ
มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตามีท้งั เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระ
ใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากอังกฤษทาจาก
แก้วคริสทัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียว
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ้ นห้องโถงตรงราวทาด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทาด้วย
แก้วคริสตัล พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลก เครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมีย ดีที่สุดในโลกของ
สาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาทาห้องอาบน้ า (เซาน่ า)ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ ที่น่า
สังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี้ บอกเวลา 0906 น อ้นเป็ นเวลาที่ประธานาธิบดี
มุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติรก์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484
ถึงเวลาอันสมควร นาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน อะตาเติรก์ นาท่านทา TAX REFUND เช็คอิน และ
โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK64 ใช้เวลาเดินทางประมาณ
10 ชัว่ โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
กรุงเทพฯ

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

20.10 น.

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

เด็ก 2-11 ขวบ
เสริมเตียง

เด็ก 2-11 ขวบไม่
เสริมเตียง

พักเดี่ยว

10-17 พฤษภาคม 2561

31,777

31,777

30,777

4,500

24-31 พฤษภาคม 2561

31,777

31,777

30,777

4,500

6-13 มิถุนายน 2561

32,777

32,777

31,777

4,500

20-27 มิถุนายน 2561

32,777

32,777

31,777

4,500

11-18 กรกฎาคม 2561

32,777

32,777

31,777

4,500

25-1 สิงหาคม 2561

32,777

32,777

31,777

4,500

8-14 สิงหาคม 2561

33,777

33,777

32,777

5,500

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
การชาระค่าบริการ
- การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการ
จัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจา 15,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วัน หักมัดจา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่าน
ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้ อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บาง
โรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน,

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
 น้ าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
 น้ าหนักกระเป๋า สาหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพัก ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น +คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่
คอยบริการเราโดยประมาณ 48 USD หรือประมาณ 1,680 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6วัน เท่ากับ 30USD)
พนักงานขับรถในท้องถิ่นท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6วัน เท่ากับ 18USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน
หมายเหตุ :
- รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ กับสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัว
ของท่าน ระหว่างการเดินทาง

- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางมิได้รบั
อนุ ญาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่ องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนั เนื่ องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า
การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การ
จลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนื อจากความควบคุม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือ
ทั้งหมด โดยความสมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวัน
เดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การ
สูญหาย หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
- บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วม
ทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏ
ว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้ อทัวร์
จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
- เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุน้อยกว่า 11 ปี
- หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. น้ าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัม

