
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ยวนัแรก  กรุงเทพฯ – อสิตนับูล – บูรซ์า  

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์U สาย

การบิน เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เจา้หนา้ที่ทวัรค์อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดนิทางสู่ อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดย สายการบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ TK59 

15.50 น. ถงึ สนามบินอสิตนับูล ประเทศตุรก ีผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

น าท่านออกเดนิทางสู่ บูรซ์า (Bursa) ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมงโดยประมาณ มปีระชาการอาศยั

อยู่ประมาณ 1.5 ลา้นคน มคีวามสาคญัและใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศและเมอืงนี้ยงัมชีื่อเสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพื่อ

ส่งออกไปตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต ์เพื่อนาไปทอเป็นพรมในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัร

ออตโตมาน ตัง้แต่ปี ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ที่เอเดอเน ที่อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนส

แตนดโินเปิล  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1)  

ที่พกั    โรงแรม IBIS BURSA หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่สอง  สุเหร่าสเีขียว – ตลาดผา้ไหมบูรซ์า – เพอรก์ามอน – วหิารอะโครโปลิส – คูซาดาซึ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

 น าท่านชม สุเหร่าสีเขียว (Green Bursa Mosque) ภายในจะพบกบัผลงานอนัละเอียดอ่อน และประณีตของงาน

กระเบื้องประดบัที่มสีสีนัลวดรายทีล่ะเอียด และซบัซอ้นอย่างพสิดาร ท ัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของ

ศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความสวยงามขอ  งตวัเมอืงที่ในอดตีกษตัริยท์ี่เคยปกครองอาณาจกัร

ออตโตมาน ไดใ้ชเ้มอืงนี้ เป็นที่ฝงัศพ และนอกจากนัน้ยงัถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมท้ี่ เขยีว

ชอุ่มเป็นจ านวนมาก จนไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขยีว (Green Bursa) สุสานสีเขยีว (Green Tomb) สุเหร่าสีเขยีว 

หรือ Yesil Mosque สถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ทางศาสนา ที่มคีวามสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมอืงเบอรซ์า ถูกสรา้งขึ้นในช่วงปี 

ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิก ชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใชรู้ปแบบสถาปตัยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสุเหร่ามี

ความโดดเด่นดว้ยการใชก้ระเบื้องหนิอ่อนสีฟ้าเขยีวในการตกแต่ง ผนงัและเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบื้อง

โมเสคสีฟ้าเขยีวเช่นเดียวกนั นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยงัมทีี่บรรจุศพของสุลต่านเมหเ์มดที่ 1  และครอบครวั 

สถานที่แห่งนี้ จึงถือไดว้่าเป็นสถาปตัยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี น าท่านเดินทางสู่ ตลาดผา้ไหมบูรซ์า 

(Bursa Silk Market) ตลาดผา้ไหมเมอืงบูรซ์าที่ต ัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไมจ่ากทะเล

มารม์ามากนกั โดยตลาดแห่งนี้คา้ขายผลติภณัฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลกั โดยเฉพาะผา้คลุมศีรษะลวดลายพื้นเมอืงจะขาย

ดเีป็นพเิศษ อนัเนื่องมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มผูีน้บัถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผา้คลุมแลว้ก็

ยงัมเีสื้อผา้หลากหลายแบบ และดว้ยสีสนัของผา้ไหมที่สดใสนี่เองที่ท  าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด 

ครัง้หนึ่งสมเดจ็พระนางเจา้ ควีนอลซิาเบท แห่งองักฤษเคยมาเยือนที่แห่งนี้ดว้ยน าท่านออกเดินทางสู่ เพอรก์ามอน 

(Pergamon) ระยะทาง 267 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ช ัว่โมงโดยประมาณ ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลยีห่างจาก



 
 

 

ทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น า้ไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรีกที่มคีวามส าคญัของพวกเฮ

เลนนิสติก  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 น าท่านชม วหิารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรีกและ

โรมนั ซึ่งผูต้ ัง้ถิ่นฐานในสมยันัน้มกัเลอืกที่สูง ซึ่ง

ม ักจะเป็นเนิน เขาที่ ด า้นหนึ่ งเ ป็นผาช ัน และ

กลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโต

รุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องลา่งที่รายลอ้มป้อมปราการ

เหล่านี้  โดยเมืองดา้นบน (upper town) จะเป็น

พื้ น ที่ วิ ห าร บู ช าเทพ เจ ้า  ส ถ านที่ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ 

พระราชวงัและพื้นที่ใชง้านต่างส าหรบักษตัริยแ์ละ

ชนช ัน้สูงเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาท ัว่ไปจะ

อยู่ในส่วนของเมอืงดา้นลา่ง น าท่านออกเดนิทางสู่ คูซาดาซ ึ(Kusadasi) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3 

ช ัว่โมงโดยประมาณ  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)  

ที่พกั    โรงแรม ADA CLASS KUSADASI หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่สาม  เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บา้นพระแม่มารี – ปามคุคาเล่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 น าท่านเขา้ชม เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระท ัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรก

และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และม ัง่คัง่ที่สุด ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส 

(The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งนี้ มี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูป

แกะสลกัเทพ ี4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพแีห่ง

ปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความ

เฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลกั

เทพที ัง้ 4 องคน์ี้ เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนกั

โบราณคดชีาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรีย

และตัง้แสดงอยู่ที่พิพิธภณัฑก์รุงเวยีนนา แวะ

ชมโรงละครเอ เฟ ซุส ซึ่ งจุคน ไดป้ระมาณ 

30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้ม

ดว้ยที่น ัง่ชมไล่ระดบัขึ้นไป ปจัจุบนัยงัสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจดัการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้ง



 
 

 

อาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน า้ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนัน้ี น าท่านเขา้ชม

บา้นของพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแมม่ารีมาอาศยัและสิ้นพระชนมใ์น

บา้นหลงันี้  ถูกคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นน า (Leather Factory)  ซึ่ง

ตุรกีเป็นประเทศที่ผลติหนงัที่มคีุณภาพที่สุดเป็นประเทศที่มฐีานการผลติเครื่องหนงัคุณภาพสูงที่สุดอนัดบัตน้ๆของ

โลก อีกท ัง้ยงัผลติเสื้อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาล ีเช่น Versace, Prada, Michael kors  อิสระใหท้่านเลอืกซื้อ

สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

น าท่านออกเดนิทางสู่ ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 222 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทาง 3 ช ัว่โมงโดยประมาณ เมอืง

ที่มนี า้พุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมาจากใตด้ินผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรีกก่อนไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิด

ผลกึกึ่งสถาปตัยกรรมสขีาวขึ้นสวยงามแปลกตา น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) เมอืงแห่งน า้พุเกลอื

แร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่

ด ้านข า้งขอ งอ่ างน ้า  เป็ น รูป ร่ า งคล า้ย

หอยแครงและน า้ตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดู

เหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปุยฝ้าย น า้แร่

ที่ไหลลงมาแต่ละช ัน้จะแขง็เป็นหินปูน หอ้ย

ยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ  อย่างมหศัจรรย ์น า้แร่

นี้มอีุณหภูมปิระมาณ 33-35 องศาเซลเซียส 

ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะ

เชื่อว่ามคีุณสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรค

ไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดิน

ปสัสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน า้พุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จากนัน้น าท่านเขา้ชม นครโบราณเฮยีรา

โปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลสิในสมยัก่อนนัน้เชื่อกนัว่าเป็นนครศกัดิ์สิทธิ์ ดว้ยชื่อว่าเฮียรา (Hiera) ที่แปลว่า

ศักดิ์ สิทธิ์  (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลว่านคร (City) ซึ่งก่อตั้งโดยกษ ัตริย ์ยูเมเนสที่สองแห่งแพอร์กามุม 

นอกจากนี้ท่านยงัชมสถานที่ส  าคญัอื่น ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล ่(Pamukkale Museum) โรงอาบน า้โรมนั (The 

Baths) ซากโบสถส์มยัไบแซนไทน์ ฐานวหิารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมนั (The Theatre) 

เป็นตน้ 

ค า่   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (7)  

ที่พกั    โรงแรม TRIPOLIS PAMUKKALE หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่สี่  ปามกุคาเล่ - คอนยา่ – นครใตด้ินไคมคัลี – คปัปาโดเกยี - ชมระบ าหนา้ทอ้ง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 



 
 

 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ คอนยา่ (Konya) ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ช ัว่โมงโดยประมาณ ซึ่งเคยเป็น

เมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ส  าคญัของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย 

ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆ ที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝัง่ทางของประเทศตุรกี 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ คปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมงโดยประมาณ 

คปัปาโดเกีย เป็นเมอืงมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ชื่อเมอืงมาจากรากศพัยภ์าษาเปอรเ์ซยี ว่า คตัปาตุกา มคีวามหมาย

ว่าดินแดนที่มมีา้แสนสวย ตวัเมอืงสามารถมองเห็นท ัง้ทะเลด าและทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนไดท้ ัง้สอง เมอืงคปัปาโดเกีย 

ดนิแดนที่มภีูมปิระเทศอนั  น่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึ เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม 

ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปี

ที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายท ัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดนิช ัน้ใหม่ขึ้นมาจากนัน้

กระแส น า้ ลม ฝน แดด และหมิะกดัเซาะกร่อนกินแผ่นดนิภูเขาไฟนบัแสนนบัลา้นปีจนเกิดเป็นภูมปิระเทศประหลาด

แปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่ง กรวย ปลอ่ง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรงดูประหนึ่งดนิแดนในเทพ

นิยายจนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัว่า “ปลอ่งไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งนี้ เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี   

ค า่    บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10)  

จากนัน้น าท่านชม ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกบัการแสดงระบ าหนา้ทอ้งในชื่อ Cappadocia 

Turkish การแสดงระบ าที่ที่สืบทอดกนัมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดของโลกเลยกว้่าได ้แรกเริ่มการระบ าหนา้ทอ้งนัน้

เกิดขึ้นในอียปิตโ์บราณและแพร่กระจายไปยงัตะวนัออกกลาง ในอียปิตโ์บราณผูห้ญิงมกัเตน้ร าเพื่อเฉลมิฉลองชวีติที่มี

แต่ความสุข  

ที่พกั    โรงแรม MUSTAFA CAPPADOCIA หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่หา้  คปัปาโดเกีย - นครใตด้ินชาดคัหรือไคมกัคลี - พิพธิภณัฑก์ลางแจง้เกอโรเม่ - โรงงานทอพรม - เครื่องปัน้ดินเผา

และอญัมณี - กรุงองัคารา 

 



 
 

 

*** ทา่นที่สนใจนัง่บอลลูนสามารถตดิตอ่แจง้ความประสงคไ์ดท้ี่ไกด ์อตัราคา่บรกิารไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour) *** 

บอลลูนทวัร ์(Balloon Tour) ** ส าหรบัท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมเสริมพเิศษ จ าเป็นตอ้ง

ออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิ่นมารบัไปขึ้นบอลลูน เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี ในอีกมมุ

หนึ่งที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาเดนิทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม

ในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาลและช่วงเวลา 

ขอ้ควรทราบ : 

- กรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหตทุี่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมเสรมิการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทกุประเภท ดงัน ัน้กจิกรรมขึ้นอย

การรบัผดิชอบในชีวติและทรพัยส์นิของท่านเอง 

- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแกเ้มารถลว่งหนา้อย่างนอ้ยครึ่งช ัว่โมงก่อนออกเดนิทาง และควรแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบต ัง้แต่ก่อนวนัเดินทางและเขา้

ร่วมกจิกรรม 

- กจิกรรมนี้  ไม่อนุญาตใหผู้ท้ี่เป็นโรคหวัใจข ัน้รุนแรง หรอื ต ัง้ครรภ ์เขา้ร่วมโดยเดด็ขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้น 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

 น าท่านออกเดินทางสู่ นครใตด้ินไคมคัลี หรือ นครชาดคั (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) 

เกิดจากการขดุเจาะพื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าช ัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจาก เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภยัจากชาวโรมนั ที่ตอ้งการ

ท าลายลา้งพวกนบัถอืศาสนาคริสต ์นครไคมคัลมีชี ัน้ล่างที่ลกึที่สุดลกึถึง 85 เมตร เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครื่องทุก

อย่างท ัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน า้ หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางหอ้งเป็น

หอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจคุนไดม้ากกว่า 30,000 คน  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็น

เมอืงที่ต ัง้อยู่ในอาณาบริเวณของเมอืงคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลยี ประเทศตุรกี เมอืงเกอเรเม่ต ัง้อยู่ใน

บริเวณที่เป็นที่ต ัง้ถิ่นฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นที่หลบหนีภยัจาก

การไลท่  ารา้ยและสงัหารก่อนที่คริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่ไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิที่จะเหน็ได ้

จากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมายที่ต ัง้อยู่ในบริเวณนี้  เป็นเมอืงที่มชีื่อเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิต

เครื่องเซรามกิล  า้ค่าแห่งหนึ่งที่มชีื่อเสียงโด่งดงัไปท ัว่โลกน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Open Air 



 
 

 

Museum of Goreme) ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1985 เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไมเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

น าท่านชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) โบสถม์งักร (Snake Church) และ โบสถแ์อปเป้ิล (Apple 

Church) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซุิซาร ์(Uchisar Valley) หุบ

เขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยู่อาศยั ซึ่งหุบ

เขาดงักลา่วมรูีพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมอื

มนุษยไ์ปเกือบท ัว่ท ัง้ภูเขา เพื่อเอาไวเ้ป็นที่อยู่อาศยั และ

ถา้มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณ

โดยรอบ ดงันัน้ในอดีตอุซิซาร์ ก็มไีวท้  าหนา้ที่เป็นป้อม

ปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึก

ยามมภียัอีกดว้ย จากนัน้อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้น

พื้นเมืองที่มีผู ค้นอาศยัอยู่  จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม 

โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก 

(Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธิตกรรมวธิีการผลติ

สนิคา้พื้นเมอืงที่มคีุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั น าท่านออก

เดนิทางสู่ กรุงองัการา (Ankara) ระยะทาง 291 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ช ัว่โมงโดยประมาณ กรุงองัคาราถอืว่า

เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมืองอิสตนับูล (Istanbul) กรุงองัการาเป็นศูนยก์ลางการปกครองของผูน้ า

ประเทศคนแรกคือท่านประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s headquarters ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1920 และไดก่้อตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัตุรกีนบัตัง้แต่การก่อตัง้ประเทศในปี ค.ศ. 1923 แทนเมอืงอิสตนับูล

หลงัจากการล่มสลายของจ ักรวรรดิออตโตมนั (Ottoman Empire) ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มากรุงองัการาก็กลายเป็น

ศูนยก์ลางการพาณิชย ์การศึกษา และอุตสาหกรรมที่ส  าคญัของตุรกี 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (13) 

ที่พกั    โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่หก  กรุงองัคารา - สุสานอตาเติรก์ - ป้อมปราการองัคารา – อสิตนับูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (14) 

 น าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal 

Ataturk ซึ่งเป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้ิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครัง้ที่  1 ผูก่้อตัง้สาธารณรฐัตุรกีและ

ประธานาธิบดคีนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดคีนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดย



 
 

 

สถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 มคีวามส าคญั

กบัประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบนัทึกลงธนบตัรลีร่าตุรกี  ที่พิมพ์

ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะมรูีปสุสานอตาเติรก์แห่งนี้

เป็นสญัลกัษณ์ในธนบตัรอีกดว้ย น าท่านออกเดินทางสู่ ป้อมปราการ

องัคารา (Ankara Citadel) ป้อมปราการเก่าแก่อายุกว่าสองพนัปี อีก

ท ัง้ยงัเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมอืงอีกดว้ย ท่านสามารถชมวิวของท ัว่ท ัง้

เมอืงไดจ้าก ป้อมปราการแห่งนี้ นอกจากนี้ภาบในอาณาเขตของป้อมปราการ ยงัมสีิ่งปลูกสรา้งจากสมยัโบราณ ไมว่่า

จะเป็น สมยัโรมนั ไบแซนไทน ์และ ออตโตมนัตลอดท ัง้สองขา้งทาง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) 

น าท่ านออก เดิ นท างสู่  อิส ตัน บู ล 

(Istanbul) ระยะทาง 457 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทาง 6 ช ัว่โมงโดยประมาณ 

เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนาน

หลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนคริสตกาล 

ซึ่งในปจัจุบนัอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิส

ตันบูล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซึ่ งท  าใหอ้ิสตันบูลเป็นเมือง

ส าคญัเพียงเมอืงเดียวในโลก ที่ต ัง้อยู่

ใน 2 ทวปี คือ ทวีปยุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี)จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชม

ช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) 

ความยาวท ัง้สิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กิโลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรป

และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัที่นี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่

ส  าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะลอ่งเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันข์า้งทางไมว่่าจะเป็  นพระ

ราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาท ัง้สิ้น  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (16) 

ที่พกั    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่เจด็  จตัุรสัสุลต่านอาหเ์หม็ด – ฮปิโปโดรม – สไปซม์ารเ์กต็ - พระราชวงัทอปกาปิ - อา่งเกบ็น ้ าใตด้ินเยเรบาตนั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (17) 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed 

Complex) มี ชื่ อ เ รี ย ก โ บ ร า ณ คื อ  ฮิ ป โ ป โ ด ร ม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสีน า้เงนิ เดิมเป็นลานแข่ง



 
 

 

รถมา้และศูนยก์ลางเมอืงในยุคไบแซน น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็ (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ 

ท่านสามารถเลอืกซื้อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึ้น

ชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถ ัว่พชิตาชโิอ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (18) 

น าท่ าน เขา้ชม พระราชว ังทอปกาปึ  (Topkapi   

Palace) ซึ่งในอดตีเคยเป็นที่ประทบัของสุลต่านแห่ง

ราชวงศอ์อตโตมนั ปจัจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลาย

เป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที่ใชเ้ก็บมหาสมบตัิอนั

ล  า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบั

มรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม 

และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ น าท่านเขา้ชม อ่าง

เก็บน ้ าใต ้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or 

The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงคเ์ก็บน า้ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล สามารถเก็บน า้ไดม้ากถึง 

88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ้นตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค ์

มเีสากรีกตน้สูงใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชม

ความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน า้ขนาดใหญ่ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (19) 

ที่พกั    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่แปด สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย – สุเหร่าสนี ้ าเงนิ - ถา่ยรูปดา้นนอกพระราชวงัโดลบามาเช่ – สนามบิน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (20) 

 น าท่ า น เข ้าช ม สุ เห ร่ าสี น ้ า เ งิน   (Blue 

Mosque) สถานที่ศกัดิ์สิทธิ์  ทางศาสนา ที่มี

ความสวยงามแห่ งหนึ่ ง  ชื่อนี้ ได ม้าจาก

กระเบื้องเคลอืบสีน า้เงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝา

ผนงัดา้นใน  และถูกสรา้งขึ้นบนพื้ นที่  ซึ่ง

เคยเป็นวงัของจ ักรพรรดิไบเซนไทน์ โดย

สุลต่านอาหเ์หม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลา

สรา้งท ัง้หมด 7 ปี การเขา้ชมสุเหร่า ผูเ้ขา้ชม

จะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตา

ด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาท ากิริยาใหส้  ารวม  น าท่านเขา้ชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

(Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปจัจุบนั พิพิธภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็น



 
 

 

โบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปจัจุบนัเป็นพิพธิภณัฑ ์ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลาง

วหิาร และนบัเป็นตวัอย่างที่ดีที่สุดของสถาปตัยกรรมไบแซนทาชิโอ ซึ่งมใีหเ้ลอืกซื้อมากมาย จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูป

ดา้นหนา้พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรป

กบัแบบอาหรบัอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น า้หนกัถึง 4.5 ตนั เครื่องแกว้เจียระไน และพรมทอผืนที่

ใหญ่ที่สุดในโลก 

 กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (21) 

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินอสิตนับูล  

17.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์  เที่ยวบนิที่ TK58  

วนัที่เกา้  กรุงเทพฯ  

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขการใชบ้ริการ 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิช ัน้ประหยดัระบุวนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนยีมภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 7 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 20 กก. ท่านละ 1 ใบ 

เที่ยนฟิน ตรุกี อูอ่ารยะธรรมแหง่อานาโตเลยี 9 วนั 7 คืน – TK 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปีไม่

เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

14 – 22 ก.พ. 63  36,990 36,990 35,990 26,990 6,500 

21 – 29 ก.พ. 63 35,990 35,990 34,990 25,990 6,500 

06 – 14 มี.ค. 63  34,990 34,990 33,990 24,990 6,500 

13 – 21 ม.ีค. 63 35,990 35,990 34,990 25,990 6,500 

20 – 28 ม.ีค. 63 35,990 35,990 34,990 25,990 6,500 

03 – 01 เม.ย. 63  36,990 36,990 35,990 26,990 6,500 



 
 

 

 ค่ารถรบั – ส่งสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัิเหตุในวงเงนิไมเ่กิน ทา่นละ 200,000 บาท ไมค่รอบคลุมผูท้ีม่อีายุเกิน 85 ปี (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิและค่าภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิ่มขึ้น 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย, ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-

Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานท ัง้ที่เมอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถรวม 48 USD /ทริป/ท่าน (เดก็เก็บเท่ากบัผูใ้หญ่) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 27 USD /ทริป/ท่าน (เดก็เก็บเท่ากบัผูใ้หญ่) 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รอือีเมลลร์ายชือ่และหนา้หนงัสอืเดนิทาง

เพื่อยนัการจองที่น ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส่์วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

ยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลง

การใหบ้ริการที่ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 



 
 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อีกท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ ์

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. รายการทวัรน์ี้ เป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

4. อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดนิทาง 

5. ในระหว่างการทอ่งเที่ยวนี้  หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

6. ตัว๋เครื่องบนิน้ี ตอ้งเดนิทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านัน้ ไมส่ามารถเดนิทางก่อนและกลบัหลงัได ้หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

7. ค่าบริการที่ทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท้า่นไมไ่ดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไมไ่ด ้

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิให ้

ส  าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี  านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

10. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ทา่นัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15-

19 ทา่น ตอ้งเพิ่มเงนิทา่นละ 4,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ทา่น ตอ้งเพิ่มเงนิทา่นละ 3,000 บาท และในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 25-

29 ทา่น ตอ้งเพิ่มเงนิทา่นละ 2,000 บาท 

11. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ

การรา้ย และ อื่น ๆ ที่เขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้ส่ีวนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มส่ีวนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบั

การกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

12. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 



 
 

 

13. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทาง

ท่องเที่ยวนี้ 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

15. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมทีเ่กิดขึ้นทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 

17. บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัิเหตุใน

รายการทอ่งเที่ยว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

19. กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออก

ตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

23. ระดบัของโรงแรม 4 – 5 ดาว ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีบเทา่กบัมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล 

ระดบัของโรงแรมที่ระบุน ัน้เป็นการจดัอนัดบัของการทอ่งเที่ยวประเทศตุรก ี

 

  


