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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ• บนิตรงสูป่ระเทศตุรก ี(กรุงอสิตนับูล) 

19.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุววรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

21.45 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง)สูป่ระเทศตุรก ีเมอืงอสิตันบูลโดยเทีย่วบนิที ่TK65 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับูล • ชานคัคาเล ่• น ัง่เรอืขา้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์• ถา่ยรูปกบัมา้ไมฮ้อลวูิด  
                              ชมเมอืงโบราณทรอย         (เชา้/

กลางวนั/เย็น)  

04.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับูล สนามบนิแหง่ใหมข่อง ประเทศตุรก ี

พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีตุ่รกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) 

 เมอืงอสิตนับูลเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิ

tตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมืองชานกักาเล(Canakkale)***ใช้เวลาเดินทาง 5 ช ั่วโมง***เป็นเมืองที่ปัจจุบันเป็นเมือง

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญของตุรก ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 
1.3 กโิลเมตร ระหว่างทางใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศน ัง่เรอืเฟอรร์ีข่า้ม ชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์ตัง้อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรก ีกัน้ระหว่างคาบสมุทรกัลลโิพลีของตุรกสี่วนทีอ่ยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกี

สว่นทีอ่ยู่ในทวปีเอเชยี เชือ่มทะเลมารม์ะรากับทะเลอเีจยีน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมเ้มอืงทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ที่ท าจากไม ้จาก

มหากาพยอ์เีลยีดเรือ่งสงครามเมอืงทรอย มา้ไมน้ี้เกดิขึน้จากอุบายของโอดสิเซยีส ในการบุกเขา้เมอืงทรอย 

ที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยดืเยือ้มานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมน้ี้ขึน้มา แลว้

ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรีกแสรง้ท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลว้

เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสรา้งขึน้มาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จงึลากเขา้ไปไวใ้น

เมอืงและฉลองชัยชนะ เมือ่ตกดกึ ทหารกรกีทีซ่อ่นตัวอยู่ในมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยได ้

เป็นทีส่ าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
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จากน ัน้ เขา้ชม เมอืงโบราณ ทรอย(Troy) ตามต านานกรกีโบราณในมหากาพยเ์รือ่ง ‘อเิลยีต’ (Iliad) ของกวนีาม
ว่า ‘โฮเมอร’์ (Homer) ไดม้กีารบันทกึเรือ่งราวเกีย่วกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว่้า ‘กรุงทรอย มทีีตั่ง้อยู่ใน

บรเิวณจุดยุทธศาสตร์ทีด่ีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งน้ีสามารถควบคุม
เสน้ทางการตดิต่อทัง้ทางบกและทางน ้าระหว่างทวีปเอเชยีและทวีปยุโรปได’้ ตามบันทกึที่ว่าน้ีนั้นแรกเริม่
เดมิทีเหล่านักปราชญ์และผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายต่างก็เชือ่ว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมอืงในต านาน หาไดม้ีอยู่จรงิ

บนโลกใบนี้ไม่ หากแต่เมือ่ราว 140 ปีทีแ่ลว้ มผูีค้น้พบซากของเมอืงโบราณแห่งหนึง่ ซึง่เชือ่กันว่าน่ีคือซาก
ของ ‘กรุงทรอย’ 

 เดนิทางสูเ่มอืงไอวาลคิ***ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง*** 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HALIC PARK HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานระดบัดาวตุรก ีทีเ่มอืงไอวาลคิ 
 

วนัทีส่าม เมอืงคุชาดาส ึ• โรงงานผลติเสือ้หนงั• เมอืงโบราณเอฟฟิซุส  • บา้นพระแมม่าร ี• คุชาดาส ึ

                        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

   เดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาซ ึKUSADASI (ระยะทาง 199 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) 

เป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตุรก ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหาร น าท่านชมโรงงานผลติเสือ้หนงั ที่มีคุณภาพและชือ่เสยีงของตุรก ีเสือ้แจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพด ีแบบ

ทันสมัย มนี ้าหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา สวมใสส่บายขึน้ ราคาถูกกว่าในยุโรปหรอืสหรัฐอเมรกิาครึง่ต่อ

ครึง่ เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติและสง่ออกไปขายทั่วโลก 

จากน ัน้ ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดม้ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของ

โลก เมอืงเอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยุคโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซสุ รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่อยู่อาศัยของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรกี ซึง่รุ่งเรืองขึน้มาในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิตก์าลแผนผังเมืองเอฟ

ฟิซสุนัน้ไดช้ือ่ว่าเป็นเลศิทางดา้นยุทธศาตรท์หาร และการคา้ โดยตัวเมอืงตัง้อยู่ตดิกับทะเลอเีจีย้น เรอืสนิคา้

สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิซุสนั้นตัง้อยู่ในหุบเขาที่ขนาบดว้ยภูเขาสูงสอง

ดา้น คอืภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จงึท าใหข้า้ศกึบุกโจมตไีดย้าก

มาก 
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น าท่านเยีย่มชมบา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary)เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศัย

อยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ครสิศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้

ไปนมัสการใหไ้ดส้ักครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้      น าท่านเดนิสู ่ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั NINOVA THERMAL HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืง PAMUKKALE มาตรฐานระดบัดาว

ตุรก ี

***โรงแรมมนี า้แรใ่หท้า่นไดแ้ช่กรุณาเตรยีมชุดวา่ยน า้กอ่นลงสระดว้ยคะ่*** 

 

วนัทีส่ ี ่ คุชาดาส ึ• ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนยา่    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้ ชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตัง้อยู่ในเมืองปามุคคาเล 

จังหวัดเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเป็นระเบียงน ้าพุเกลือรอ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิด

แผ่นดนิไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวจิติรของ

สถานที่แห่งน้ีเกดิขึน้จากบ่อน ้ารอ้นที่อุดมไปดว้ยแคลเซยีมคาร์บอเนต หรือหนิปูน ซึง่เมื่อน ้าพุรอ้นระเหย

ขึน้มาเป็นเวลาเนิ่นนาน ไอน ้าก็จะค่อย ๆ ก่อใหเ้กดิชัน้ของแคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบ่อจนเกดิเป็นผนังสี

ขาวขึน้น่ันเองดว้ยความเชือ่ว่า ปามุคคาเล เป็นเหมอืนสถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มสีรรพคุณในการรักษาบ าบัดการ

อาการต่าง ๆ ท าใหใ้นอดตีชนเผ่ากรกี-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บนบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ี และขนานนามเมอืง

นัน้ว่า ฮเีอราโพลสิ อันหมายถงึเมอืงศักดิส์ทิธิ ์และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบัดโรคมานานกว่าพันปี 
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  เดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่***ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง***เมอืงน้ีเป็นเมอืงส าคัญทางศาสนา

อสิลามเป็นเมอืงตน้ก าเนดิศาสนาอสิลาม อีกลัทธหินึง่เรยีกว่าลัทธ ิ Mevlevi หรอื ลัทธลิมหวน การปฏบิัติ

ยอมรับนับถอืเหมอืนอสิลามทุกประการ ผูท้ีก่อ่ตัง้ลัทธลิมหวล คอืท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า 

เจลาอัดดนิ รูมี ่ประมาณ ศตวรรษที ่๑๑ท่านเป็นปราชญ ์ร ่าลอืว่าเป็นผูว้เิศษ ก าเนิดในอัฟกานสิถานสลุต่าน

แห่งอาณาจักร ์ เซลจุค เชญิท่านมาในดนิแดนแห่งน้ีพธิทีีแ่ตกต่างออกไปจากอสิลามทั่วไปคอืพธิ ี Sema 

Dance เป็นการเตน้ร าแบบใสช่ดุเหมอืนกระโปรงหมุนเพือ่เขา้ถงึพระเจา้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั OZKAYMAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงคอนยา่มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี
 

วนัทีห่า้ คปัปาโดเกยี• สถานคีารวาน • พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม • นครใตด้นิคาดคั•โรงงานผลติพรม
ทอมอื• โรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่• ชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้ง  (เชา้/กลางวนั/เย็น)
  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์แปลว่า

“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี  ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกเีป็นพืน้ทีพ่เิศษเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยส 

และภูเขาไฟ ฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบันภูเขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้) ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา

และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา   จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน 

แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกันกัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพัดรูปทรง จนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกันว่า “ปลอ่งไฟนางฟ้า” ทีใ่นปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให ้

พืน้ทีม่หัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี

 



CODE : BIT09 

 

 

 

ระหวา่งทาง แวะชม สถานคีาราวาน(Caravanserai) มักจะเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่อีทิธพิลจากเปอรเ์ชยีทีก่อ่สรา้งเป็นทีพ่กั

เล็กขา้งทางทีนั่กเดนิทางสามารถใชส้ าหรับการพักผ่อนใหห้ายเหน่ือยจากการเดนิทางสถานีคาราวานตัง้อยู่

ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้การติดต่อสื่อสารและการเดินทางของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทาง

การคา้ (traderoutes)ทีค่รอบคลุมเอเชยี แอฟรกิาเหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากน ัน้ ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานทีท่ีม่คีวามงดงามและเต็ม
ไปดว้ยคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์ไดร้ับขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 สรา้งโดย

ชาวครสิตท์ี่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสรา้งโบสถ์ไวม้ากกว่า 30 แห่ง จน
กลายเป็นศูนยก์ลางส านักสงฆเ์มือ่ราวปี 300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ ้าที่
ถูกวาดไวตั้ง้แต่ศตวรรษที ่9 ชา่งงดงามตราตรงึใจแกผู่ม้าเยอืน 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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จากน ัน้ นครใตด้นิคาดคั(Underground City of Caduk)เกดิจากการขุดเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อ
ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกทีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพือ่หวังผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก

ดว้ยเหตุผลเดียวกัน รวมทัง้ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิต์ในดนิแดนแถบน้ีดว้ย เมืองใตด้นิ
แห่งน้ีมคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทาง
หนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย 

หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอุีณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส 
ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื หัตถกรรมของชาวตุรกทีี่มีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซือ้ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ผลติ แต่ละทอ้งถิน่จะมี

สนิคา้ขึน้ชือ่ของตนเองโดยเฉพาะ พรมทีม่รีาคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุตอ้งเป็นของเมอืง
เฮเรเค (Hereke)พรมม ี2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบทีใ่ชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทั่วไป ที่
นิยมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวัสดุ ทัง้ขนสัตว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแลว้จะตัดเสน้ใย

ออก จะเหลือเพยีงดา้นเดยีวที่มขีนปุยฟขูึน้มา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลมิ" (Kilim) ทอ
จากขนสัตว์ ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที่มีชือ่เสยีงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงาน
เซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่อสิระเชญิท่านเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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จากน ัน้ น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Danceเป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ย่างหนึง่ เกดิ

ขึน้มาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดนิแดนแถบอียปิต ์และเมดเิตอร์เรเนียน นักประวัตศิาสตร์เชือ่กันว่า ชนเผ่า

ยปิซเีร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซี

ท าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้

ทอ้งตุรกใีนปัจจุบัน***ทา่นจะไดร้บัประทานเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ไมอ่ ัน้*** 

 ทีพ่กั                พกัโรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ 1 คนื AFINA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนัมาตรฐาน

ระดบัดาวตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ช้โรงแรมเทยีบเท่าระดบัเดียวกนั

แทน** 

 

วนัทีห่ก คปัปาโดเกยี • องัการา • ถา่ยรูปทะเลสาบน า้เค็ม •อสิตนับูล            (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่ กรุงองัการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง หรอืทีม่ชี ือ่ตาม

ประวัตศิาสตรว่์า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอสิ

ตันบูล กรุงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยู่ห่าง

จากนครอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นทีตั่ง้ของ

รัฐบาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรก ี

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน า้เค็ม Lake TuzTuzGolu)ทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของตุรก ีเมือ่

หนา้รอ้นมาถงึน ้าจะเหอืดแหง้เหลอืแต่เพยีงเกลอืกองเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สี

ขาวสดุลูกหูลูกตา และยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าหนัง Star War อกีดว้ย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่เมอืงอสิตนับูล (เดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ

ตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีตั่ง้อยู่ใน 2 

ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืง ISTANBULมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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วนัทีเ่จ็ด บลูมอสก ์• อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั • ฮปิโปโดรม • ฮายาโซฟีอา• พระราชวงัทอปกาปึ 

  ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ต • สนามบนิอสิตนับูล     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับูล“บลูมอสก”์ (Blue Mosque)สุเหร่าสนี า้เงนิสถานที่ที่ไม่ควร
พลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan 
ahmet I) เป็นสุเหร่าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสรา้งที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ีขนาดใหญ่กว่า

วหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนั้น ซึง่วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของสิง่มหศัจรรย์
ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งน้ีประดับดว้ยกระเบื้องอัซนิค บนก าแพงชัน้ในที่มีสฟ้ีาสดใสลายดอกไม ้
ต่างๆเชน่กหุลาบ ทวิลปิคาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชันความงามกันคนละฝ่ัง ถา้

มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซึง่ปกตมิัสยดิจะมหีอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่
มัสยดิแห่งน้ีมี หอมนิาเร็ตทัง้ 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลับดว้ยกระจกสอัีนน่าวจิติร มีพื้นที่ให ้
ละหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพ่ักส าหรับขบวน

คาราวาน โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบันเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชั่วโมง  

 

ชมอุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั(Basilica Cistern)เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอสิ

ตันบูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร 

ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญ่ตัง้แต่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ ใชเ้ก็บ

น ้าเอาไวอุ้ปโภคบรโิภคภายในวัง โดยล าเลียงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงที่

ท่องเทีย่วอย่างเดยีวเท่านัน้ 
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จากน ัน้ ชม จตัุรสัสุลต่าน อาหเ์หม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที่มีชือ่เรียกมาแต่โบราณว่า ฮปิโปโดรม 
(Hippodrome)ซึง่ย่านแห่งน้ีแต่เดมิเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลานกวา้ง
ส าหรับแข่งกฬีาขับรถมา้ แต่ในปัจจุบันเหลือเพยีงร่องรอยจากอดีตทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 
เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษัตรยิ์เธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลี่ยมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ 

เรยีวยาวขึน้ไปเป็นยอดแหลมสว่นเสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกันทั่วไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) 
เป็นเสาบรอนซท์ี่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกีย่วกันไปมาไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรกีที่เก่าแก่
ทีส่ดุทีม่เีหลอือยู่ในอสิตันบูล และเสาตน้ที ่3 มชีือ่ว่า เสาคอนสแตนตนิ (Column of Constantine) สรา้งขึน้

ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดมิเป็นเสาบรอนซ ์แต่ในชว่งสงครามครูเสดไดถู้กศัตรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอื
เพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิตศ์าสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบัน
เป็นพพิธิภัณฑ ์ตัง้อยู่ทีน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่และมักถูกจัดให ้

อยู่ในรายการสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ทีส่ดุในโลกมานานเกอืบพัน
ปี จนกระทั่งอาสนวหิารเซบยีาสรา้งเสร็จในปี 1520สิง่กอ่สรา้งทีป่รากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสรา้งใหเ้ป็นโบสถ์ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจิัสตเินียนแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูก

สรา้งขึน้ในสถานที่เดียวกันน้ี (โบสถ์สองหลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ีเป็นศูนย์กลาง
ของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซเ์ป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันพชิติ
จักรวรรดไิบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จงึดัดแปลงโบสถ์ใหก้ลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆัง แท่นบูชา 

รูปปั้นต่าง ๆ ออก และสรา้งสัญลักษณ์ทางอสิลาม  
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บา่ย ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 
ศตวรรษ สรา้งโดย 'จักรพรรดเิมห์เม็ตผูพ้ชิติ'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปึ

เคยเป็นสถานทีฝึ่กขนุนางทหารรับใชข้องสลุต่านชาวตุรก ีซึง่คัดเลอืกเด็ก ๆ ครสิเตยีน(พวกนอกศาสนา)มา
สอนใหเ้ป็นเตริก์และนับถอืศาสนาอสิลาม ต่อมาเมือ่ขนุทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็
กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมกอ่การปฏวัิตริัฐประหารเลยดว้ยซ ้า ในทีส่ดุสลุต่าน 'มาหม์ุทที ่3' 

ก็ตัดสนิใจยุบระบบขนุนางทหารรับใชซ้ ึง่ยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏริูประบบการจัดการทหารในประเทศ
เสยีใหม่ โดยการน าการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ้ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถาน
แห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้คา่อาท ิเช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลาย
ครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครือ่งทรงของสุลตา่น 

จากน ัน้ ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ต เป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถงึ 350 กว่าปีสนิคา้ที่ขายอันดับหนึ่ง ไดแ้ก่

เครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกรา้นจะมีกระบะไมว้างเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เครื่องเทศกลิน่ต่างๆ เช่นเครื่องเทศส าหรับหมักเน้ือ ตม้น ้าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซเีนมอนทีใ่ชผ้สมกับ

เครือ่งดืม่นอกจากเครือ่งเทศแลว้ยังมสีนิคา้ประเภทถั่ว ชาผลไม ้รวมไปถงึผลไมอ้บแหง้น ้าผึง้แท ้น ้ามันหอม

ระเหย ที่นักท่องเทีย่วนิยมซือ้ตดิไมต้ดิมอืไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดีไลท ์ขนมหวานเตอรก์ชิตน้ต ารับ

แท ้ๆ  
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิอสิตันบูล 
 

วนัทีแ่ปด สนามบนิอสิตนับูล • กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์เทีย่วบนิที ่TK 68  

15.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

***หมายเหตุ*** 
- ไฟทบ์นิขาไป TK 65 ต ัง้แตเ่ดอืน ธ.ค.62 - ม.ีค.63 จะบนิเวลาเร็วขึน้เป็น 22.35 น. – 05.45 น.  
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.................................................................. 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

มหศัจรรย.์..ตุรก ีบนิตรงสูอ่สิตนับูล 8 วนั 5 คนื (TK) 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง 
จ านวน 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

11 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 35 32,900 32,900 31,900 5,500 

18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 35 32,900 32,900 31,900 5,500 

17 ม.ค.63 24 ม.ค.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

06 ก.พ.63 13 ก.พ.63 35 27,900 27,900 26,900 5,500 

07 ก.พ.63 14 ก.พ.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

19 ก.พ.63 26 ก.พ.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

04 ม.ีค. 63 11 ม.ีค. 63 35 28,900 28,900 27,900 5,500 

01 เม.ย. 63 08 เม.ย. 63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

06 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 35 31,900 31,900 30,900 5,500 

27 พ.ค. 63 03 ม.ิย. 63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

03 ม.ิย. 63 10 ม.ิย. 63 35 29,900 29,900 28,900 5,500 

17 ม.ิย. 63 24 ม.ิย. 63 35 29,900 29,900 28,900 5,500 

** คณะเดนิทางจ านวน 35 ทา่นตอ่กรุป๊** 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบนิTukish Airlines(TK) ต ัว๋หมู่

คณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
✓ คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 

7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
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✓ คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,น า้ดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุด
งาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 80 USD/ทา่น 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 25 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทางหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละไมเ่กนิ 4,000 บาท โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 20 
วนักอ่นการเดนิทาง 
2.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่15 วนัมฉิะน ัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง21วนั) 
3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

3.2ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
5.กรณีทีท่่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร ,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที ่เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ

หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุก
กรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 
❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน 

บรษิทัฯขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่ว 
Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 

❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนี ัน้ อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรม

ทีร่ะบุชือ่และระดบัมาตรฐานของโรงแรมน ัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหนว่ยงานการทอ่งเทีย่ว
ของประเทศตุรกเีทา่น ัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ
เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุ
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้
ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทาง
บรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์

ท ัง้หมด 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจ
ท าให ้ 

       ทา่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ 
ทา่นตอ้ง  
       ท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 
➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่น 
       สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ  

       ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ 
      รายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


