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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – โดฮา - อสิตนับูล  

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7-8 เคานเ์ตอร ์Q เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสาย

การบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครื่องก่อน

เวลาเครื่องออก 30 นาท ี

09.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที่ QR831 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี

13.05 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการต์า้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) จากนัน้น าท่านพกัผ่อนภายในสนามบนิ เพือ่รอต่อเครื่อง  

14.35 น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที่ QR241 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาท ี

19.05 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอสิตนับูล ประเทศตรุกี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

 วนัที่สอง  อสิตนับูล - ชานกัคาเล - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแม่มาร ี– หอสมดุเซลซุส – วหิารจกัรพรรดิเฮเดรยีน - ปามกุคาเล่   

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอืภตัตาคาร  

น าท่านออกเดนิทางจากเมอืงอิสตนับุลสู่ เมืองชานักกาเล (Canakkale) ดว้ยระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4.20 

ชัว่โมง โดยประมาณ) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันท์ี่สวยงามของขุนเขาสลบักบัววิชายทะเล น าท่านออกเดนิทางสู่ 

เมืองเอเฟซุส (Ephesus) เขา้ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบราณที่มกีารบ  ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง 

เคยเป็นที่อยู่ของชาวLonia จากกรีกซึ่งอพยพเขา้มาปกัหลกั

สรา้งเมอืงซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมา

ถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัริยอ์เลก็ซานเด

อรม์หาราช ภายหลงัเมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟ

ฟิซุสขึ้นเป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เขา้ชม 

บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่

สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และสิ้นพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี  

ถูกคน้พบโดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ แอนนา แคเทอรีน 



 

 

 

 

 

 

เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขยีนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนงัสอือย่างละเอยีดราวกบัเหน็

ดว้ยตาตนเอง ปจัจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชัน้เดยีว ภายในมรูีปปัน้ของพระแม่มารี ซึ่งพระสนัตปาปา โป๊ป 

เบเนดกิสท์ี่ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกน า้สามก๊อก ที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน า้ที่มคีวามศกัดิ์สิทธิ์ในเรื่อง 

สุขภาพ ความร า่รวย และความรกั ถดัจากกอ๊กน า้เป็น ก าแพงอธษิฐาน เชื่อว่าหากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจริงใหเ้ขยีนลง

ในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน ชมอาคารที่เป็นสญัลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส ไดแ้ก่ หอ้งสมุดของเซลซุส (Library of 

Celsus) และอาคารส  าคญัอีกแห่งคือ วหิารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สรา้งขึ้นถวายแด่จกัรพรรดเิฮเดรียน 

ความโดเด่นของวหิารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนัน้ปิดทา้ยกนัที่สิ่งก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ 

โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ ัง่เป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน 

สรา้งในสมยักรีกโบราณ แต่ชาวโรมนัมาปรบัปรุงใหย้ิ่งใหญ่มากขึ้น ซึ่งยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปจัจบุนัน้ี จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์

ผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)  ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลติหนงัที่มคุีณภาพที่สุดเป็นประเทศที่มฐีานการผลติเครื่องหนงั

คุณภาพสูงที่สุดอนัดบัตน้ๆของโลก อีกท ัง้ยงัผลิตเสื้อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  

อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุกคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เมอืงทีม่นี า้พเุกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมาจากใตด้นิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลกึกึ่ง

สถาปตัยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา น าท่านชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 

“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน า้ใตด้นิที่มี

อณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ่งเป็นทีม่แีร่หนิปูน (แคลเซี่ยมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา 

“คาลดากึ” ทีต่ ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นริ้ ว เป็นแอ่ง เป็นชัน้

ลดหล ัน่กนัไปตามภูมปิระเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใด

เหมอืนในโลก จนท าให ้ปามคุคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

1988 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั NINOVA THERMAL HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม  ปามกุคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮยีราโปลสิ – คปัปาโดเกยี  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) เมอืงแห่งน า้พเุกลอืแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน า้ 

เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน า้ตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปุยฝ้าย น า้แร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแขง็



 

 

 

 

 

 

เป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหศัจรรย ์น า้แร่น้ีมี

อณุหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจงึนิยมไปอาบ

หรือน ามาดืม่ เพราะเชื่อว่ามคุีณสมบตัใินการรกัษาโรคหวัใจ โรคไข

ขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสูง โรคทางเดนิปสัสาวะ และโรคไต ใน

อดตีกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พรุอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จากนัน้น า

ท่านเขา้ชม นครโบราณเฮยีราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโป

ลสิในสมยัก่อนนัน้เชื่อกนัว่าเป็นนครศกัดิ์สทิธิ์ ดว้ยชื่อว่าเฮียรา 

(Hiera) ที่แปลว่าศกัดิ์สิทธิ์ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลว่านคร (City) ซึ่งก่อต ัง้โดยกษตัริยยู์เมเนสที่สองแห่งแพอรก์ามุม 

นอกจากน้ีท่านยงัชมสถานที่ส  าคญัอื่น ๆ ไดแ้ก่ พิพธิภณัฑป์ามคุคาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบน า้โรมนั (The Baths) 

ซากโบสถส์มยัไบแซนไทน ์ฐานวหิารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมนั (The Theatre) เป็นตน้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นน า ท่ า น เดินท า ง สู่  เมื อ งค ัป ปาโด เกี ย 

(Cappadocia) ระยะทาง 615 กิโลเมตร คปัปาโดเกีย 

เป็นเมอืงมรดกโลกอกีแห่งหน่ึงในตรุกี ชื่อเมอืงมาจาก

รากศพัยภ์าษาเปอรเ์ซีย ว่า คตัปาตุกา มคีวามหมาย

ว่าดนิแดนทีม่มีา้แสนสวย ตวัเมอืงสามารถมองเหน็ท ัง้

ทะเลด าและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดท้ ัง้สอง เมืองคปั

ปาโดเกีย ดนิแดนที่มภีูมปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปร

สภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสา

รูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ต ัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกี 

เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซิเยสและ

ภเูขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาที่

พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายท ัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึ้นมาจากนัน้กระแส น า้ ลม ฝน แดด และ

หมิะกดัเซาะกร่อนกินแผ่นดนิภเูขาไฟนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิรูปแท่ง 

กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” 

ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นทีม่หศัจรรยแ์ห่งนี้ เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี   

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม ระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) เพลดิเพลินไปกบัการแสดงระบ าหนา้ทอ้งในชื่อ Cappadocia Turkish การ

แสดงระบ าที่ที่สบืทอดกนัมายาวนานและเก่าแก่ทีสุ่ดของโลกเลยกว้่าได ้แรกเริ่มการระบ าหนา้ทอ้งนัน้เกิดขึ้นในอยีิปตโ์บราณและ

แพร่กระจายไปยงัตะวนัออกกลาง ในอยีปิตโ์บราณผูห้ญงิมกัเตน้ร าเพือ่เฉลมิฉลองชีวติทีม่แีต่ความสุข  



 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั MUSTAFA HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ เมืองคปัปาโดเกยี – นครใตด้ินชาดคั – เกอเรเม่ – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ – หบุเขาอซุิซาร ์ –โรงงานทอพรม  

โรงงานเซรามิก & เครื่องประดบั  - เมืององัการ่า 

        

*** ท่านที่สนใจนัง่บอลลนูสามารถติดต่อแจง้ความประสงคไ์ดท้ี่ไกด ์อตัราค่าบริการไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) *** 

บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพเิศษ จ าเป็นตอ้งออกจาก

โรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารบัไปขึ้นบอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย ในอกีมมุหนึ่งทีห่าชมไดย้าก ใช ้

เวลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 

250 – 300 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาลและช่วงเวลา 

ขอ้ควรทราบ : 

- กรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมเสรมิการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงัน ัน้กจิกรรมขึ้นอยการ

รบัผดิชอบในชีวติและทรพัยส์นิของท่านเอง 

- ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครึ่งช ัว่โมงก่อนออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบตัง้แต่ก่อนวนัเดนิทางและเขา้ร่วมกจิกรรม 

- กจิกรรมนี้ ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการ

รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม นครใตด้ินไคมคัลหีรอืนครชาดคั (Underground City 

of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 

10 กว่าช ัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจาก เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากชาวโรมนั 

ทีต่อ้งการท าลายลา้งพวกนบัถอืศาสนาคริสต ์นครไคมคัลมีชี ัน้ล่างทีล่กึ

ทีสุ่ดลกึถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งน้ีมคีรบเครื่องทกุอย่างท ัง้หอ้งโถง 

หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนี

ฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจคุนไดม้ากกว่า 

30,000 คน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมอืงคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลยี 

ประเทศตรุกี เมอืงเกอเรเม่ต ัง้อยู่ในบริเวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาต ัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นทีท่ีช่าวคริสเตยีนยุคแรกใชใ้นการ



 

 

 

 

 

 

เป็นที่หลบหนีภยัจากการไล่ท  ารา้ยและสงัหารก่อนที่

คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดร้บัการประกาศว่าเป็น

ศาสนาของจกัรวรรดิ ที่จะเห็นไดจ้ากคริสตศ์าสน

สถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยู่ในบริเวณนี้  เป็นเมอืงที่

มชีื่อเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเครื่อง

เซรามกิล  า้ค่าแห่งหน่ึงที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลกน า

ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Open 

Air Museum of Goreme) ไดร้ ับการขึ้นทะเบียน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ 

ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1985 เป็นศูนยก์ลางของศาสนา

คริสตใ์นช่วง ค.ศ.9 ซึ่งเป็นความคดิของชาวคริสตท์ี่

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นทีไ่ม่เหน็

ดว้ยกบัศาสนาคริสตน์ าท่านชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) ,โบสถม์งักร (Snake Church) และ โบสถแ์อปเป้ิล 

(Apple Church) น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซุิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั ซึ่งหุบ

เขาดงักล่าวมรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกือบท ัว่ท ัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุิ

ซาร ์คือ บริเวณที่สูงทีสุ่ดของบริเวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้  าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว ้

สอดส่องขา้ศึกยามมภียัอกีดว้ย จากนัน้อสิระใหท้่านไดถ่้ายภาพบา้นพื้นเมอืงที่มผูีค้นอาศยัอยู่ จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอ

พรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านได ้

ชมการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื้นเมอืงทีม่คุีณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางไปยงั กรุงองัการ่า (Ankara) (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) กรุง

องัคาราถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงอิสตนับูล (Istanbul) กรุงองัการาเป็นศูนยก์ลางการปกครองของผูน้ า

ประเทศคนแรกคือท่านประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s headquarters ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1920 และได ้

ก่อตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัตรุกีนบัต ัง้แต่การก่อตัง้ประเทศในปี ค.ศ. 1923 แทนเมอืงอสิตนับูลหลงัจากการล่มสลายของ

จกัรวรรดิออตโตมนั (Ottoman Empire) ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มากรุงองัการาก็กลายเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย์ การศึกษา และ

อตุสาหกรรมทีส่  าคญัของตรุกี 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั SERGAH HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 
 



 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้  องัการ่า – ผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก Kocatepe Mosque -  ป้อมปราการองัคาร่า – สุสานอตาเติรก์ - อสิตนับูล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก Kocatepe Mosque เป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงองัการา ภายในจุคนไดถ้ึง 24,000 คน 

สรา้งขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1967-1987 เป็นแลนดม์ารค์ที่ส  าคญัที่สามารถมองเหน็ไดใ้นทุกทศิทางในกรุงองัการา สถาปตัยกรรมเป็น

แบบ Neo-classical Ottoman หลงัคาเป็นรูปโดมมคีวามสูง 48.5 เมตร เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25.5 เมตร มหีอ Minaret จ านวน 4 

หอ ตัง้อยู่ท ัง้ 4 มุมของสุเหร่า ความสูงของหอ Minaret แต่ละอนัมีความสูงถึง 88 เมตร น าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ 

(Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้ิสรภาพ

ของตุรกีหลงัสงครามโลกครั้งที่  1 ผูก่้อต ัง้สาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu 

ประธานาธิบดคีนที่ 2 ของตรุกี สุสานแห่งน้ีออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944-

1953 มคีวามส าคญักบัประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูก

บนัทึกลงธนบตัรลีร่าตุรกี ที่พิมพร์ะหว่างปี 1966-

1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตาเติร์กแห่งน้ี

เป็นสญัลกัษณ์ในธนบตัรอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดิน

ทางเขา้ชม ป้อมปราการองัคาร่า ป้อมปราการเก่าแก่

สมยัไบแซนไนท ์ในสมยัของจกัรพรรดิไมเคิลที่ 2 

ในช่วงราว คริสตศ์ตวรรษที่ 7 ตวัป้อมปราการตัง้อยู่

บริเวณยอดเขาท  าใหส้ามารถมองเหน็ววิทวิทศันข์ององั

คาร่าไดแ้บบ 360 องศา นอกเหนือจากเป็นจดุชมววิแลว้ ภายในป้อมปราการยงัมสีิง่ปลูกสรา้งในอดตีอกีมากมาย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล (Istanbul) (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.20 ชัว่โมง) 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หก อสิตนับูล – ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – ฮปิโปโดรม - สุเหร่าสนี ้ าเงนิ - สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) จุดที่บรรจบ

กนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท  าใหป้ระเทศตุรกีไดร้บัสมญานามว่า 

ดนิแดนแห่งสองทวปี ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์  าคญั

เนื่องจากเป็น เสน้ทางเดนิเรือทีเ่ชื่อมทะเลด าเขา้กบัทะเลมารม์าร่า เราจะ

ไดเ้ห็นป้อมปืนที่ต ัง้เรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ไดแ้ก่ Rumeli Castle 

และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่ส  าคญัคือสะพาน แขวนบอส

ฟอรสั เชื่อมใหร้ถยนต ์สามารถวิง่ขา้มฝัง่ยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จ

ในปี ค.ศ.1973 มคีวามยาวท ัง้สิ้น 1,560 เมตร และได ้กลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอนัดบั 4 ของโลกในสมยันัน้ (ปจัจบุนัตก

ไปอยู่อนัดบัที่ 21) ขณะที่ล่องเรือใหท้่านไดช้มทิวทศัน์ท ัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรสั ยงัเป็นจุด

ยุทธศาสตรท์ีส่  าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสื้อหนงัคุณภาพสูง ซึ่งตรุกีเป็นประเทศทีผ่ลติหนงัที่มี

คุณภาพทีสุ่ด ท ัง้ยงัผลติเสื้อหนงัใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace, Prada, Michael kors  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) 

สิง่ก่อสรา้งจากสมยักรีกซึ่งใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ 

และการแข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) มี

เสาโอเบลิสคซ์ึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 

เมตร แต่กระนัน้ก็ยงัสวยงามน่าดูมาก เพราะ

ท ัง้เสามงีานแกะสลกัอนัมคีวามหมายและมค่ีา

ยิ่ ง  น าท่ านเข า้ชม สุ เหร่ าสีน ้ า เงิน (Blue 

Mosque) หรือ ชื่อเดมิคือ สุเหร่าสุลต่านหอ์าร์

เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) ที่มา

ของชื่อสุเหร่าสนี า้เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื้อง

สนี า้เงนิในการตกแต่งภายใน ซึ่งท  าเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่

ภายนอกคอื หอประกาศเชิญชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท  าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าทีน่ครเมกกะ สุเหร่านี้สรา้งใน

ปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิ้นพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท  า

ละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ต่าง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นที่ฝงัศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์

และจะมสีิง่ก่อสรา้งทีอ่  านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนท ัว่ไป เช่น หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน า้ ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวั

สาธารณะคุลเีรีย (Kulliye) การเขา้ชมสุเหร่าทกุแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูป

ได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาท  ากิริยาใหส้  ารวม จากนัน้น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย 



 

 

 

 

 

 

(Mosque of Hagia Sophia) ปจัจุบนัเป็นที่ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต์ 

ภายในมเีสางามค า้ทีส่ลกัอย่างวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่เจด็  พระราชวงัท็อปกาปึ - อโุมงคเ์กบ็น ้ าเยราบาตนั – พระราชวงัโดลบามาเช่ – รา้นขนมเตอรก์สิ -Taksim Square - 

สนามบิน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งใน

อดีตเคยเป็นที่ประทบัของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตม ัน 

ปจัจบุนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติที่

ใชเ้ก็บมหาสมบตัิอนัล  า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กริชทอง

ประดบัมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทมิ และ

เครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ น าท่านเขา้ชม อโุมงคเ์ก็บน ้าเยเรบา

ตนั (Yerebatan Sarnici) สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิจ ัสติน

เนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน า้ส  าหรบัใชใ้นพระราชวงั 

ส  ารองไวใ้ชย้ามทีก่รุงอสิตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมอืง มคีวามกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาค า้หลงัคา 336 ตน้ น าทกุท่านชม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอบัดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลาย

อาณาจกัรออตโตมนั เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถึงความ

เจริญอย่างสูงสุดท ัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถขุองจกัรวรรดิ

ออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสรา้งท ัง้สิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสาน

ของยุโรปและตะวนัออกที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม 

และไม่ค านึงถึงความสิ้ นเปลืองใด ๆ ท ัง้สิ้ น ภายนอก

ประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึ่งอยู่เหนืออ่าว

เล็ก  ๆ  ที่  ช่ อ งแคบบอสฟอรัส  Bosphorus ภาย ใน

ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคม

ระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหมึาหนกั 4.5 

ตนั  



 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล น าท่านเช็คอนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยแวะเปลีย่นเทีย่วบนิที่โดฮา  

20.15 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที่ QR242 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี

วนัที่แปด  โดฮา – กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภมูิ)   

00.20 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศการต์า จากนัน้น าท่านพกัผ่อนภายในสนามบนิเพือ่รอต่อเครื่อง  

02.00 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เที่ยวบนิที่ QR834 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................ 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการใชบ้ริการ 

เที่ยวฟิน ตรุก ีมรดกโลก 2 คาบสมทุร 8 วนั 6 คนื - QR 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 – 3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี 

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

24 – 31 ม.ค. 63 36,990 36,990 35,990 26,990 6,900 

07 – 14 ก.พ. 63  34,990 34,990 33,990 24,990 6,900 

21 – 28 ก.พ. 63  34,990 34,990 33,990 24,990 6,900 

13 – 20 มี.ค. 63  35,990 35,990 34,990 25,990 6,900 

27 มี.ค. – 02 เม.ย. 63  35,990 35,990 34,990 25,990 6,900 

10 – 17 เม.ย. 63 39,990 39,990 38,990 29,990 8,900 
 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 



 

 

 

 

 

 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ชิ้น 

 ค่ารถรบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุน

วงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไมร่วม 

 ค่าธรรมเนียมภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าท  าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท  าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) หรือ คน

ต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท  าเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส  าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กินจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถรวม 42 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรร์วม 24 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท  าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท  าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทางเพือ่ยนัการ

จองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 21 วนัท  าการ มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ

เดนิทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 



 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีง ือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 21 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ส  าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบริษทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ เท่านัน้ 

อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็น

ส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการในกรณี

ทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้น

ในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

5.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

6. ตัว๋เครื่องบนิน้ี ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านัน้ ไม่สามารถเดนิทางก่อนและกลบัหลงัได ้หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์

ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 

ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

8.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทัขนส่ง 

หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของ

บริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวม

แลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิ



 

 

 

 

 

 

ท่านละ 4,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท และในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-29 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 

2,000 บาท 

11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น ๆ ที่

เขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนือ

อ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง 

บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทัขนส่ง 

โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุด

งาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจบ็ป่วย การถูกท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

18.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเทีย่ว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

19.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให ้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสอืเดนิทาง

ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

23. ระดบัของโรงแรม 4-5 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไม่เทยีบเท่ากบัมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดบัของโรงแรมที่

ระบนุัน้เป็นการจดัอนัดบัของการท่องเทีย่วประเทศตรุกี 

 



 

 

 

 

 

 

 


