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วนัแรก  กรุงเทพ • ตุรก ี       (-/-/-)  

19.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุววรณภูมเิคาทเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคาทเ์ตอรU์ ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

21.45 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูป่ระเทศตุรก ีเมอืงอสิตันบูลโดยเทีย่วบนิที ่TK65 
 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับูล • สนามบนิเนฟเซไฮร(์บนิภายใน) • เมอืงคปัปาโดเกยี • พพิธิภณัฑ์
กลางแจง้เกอเรเม • หุบเขานกพริาบ • ชมโรงงานผลติพรมทอมอื • ชมโรงงานเซรามคิและ
โรงงานจวิเวอรี ่                                                                           (-/กลางวนั/เย็น)  

04.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับูล อาตาตูรก์ ประเทศตุรก ี

 เตรยีมตัวเปลีย่นเครือ่งเพือ่บนิภายในประเทศ 

06.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเนฟเซไฮร(์NevşehirKapadokya Airport)โดยเทีย่วบนิที ่TK2006 

08.00 น. เดนิทางถงึเมอืงเนฟเซไฮรผ์่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่น

จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีตุ่รกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีเป็นชือ่เกา่แก่ภาษาฮติไตต ์

แปลว่า“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี  ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกเีป็นพืน้ทีพ่เิศษเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟ

เออซเิยสและภูเขาไฟ ฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบันภูเขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้) ท าใหล้าวา

ทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา   จากนั้น

กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกันกัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรือ่ยๆนับแสนนับ

ลา้นปี จนเกดิเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย(คว ่า) ปล่อง 

กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นที่เรีย กขานกัน

ว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ทีใ่นปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี 

จากน ัน้  ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานทีท่ี่มคีวามงดงามและ

เต็มไปดว้ยคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์ไดร้ับขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 

สรา้งโดยชาวครสิตท์ี่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสรา้งโบสถ์ไวม้ากกว่า 

30 แห่ง จนกลายเป็นศูนย์กลางส านักสงฆเ์มื่อราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและ

เพดานภายในถ ้าทีถู่กวาดไวตั้ง้แต่ศตวรรษที ่9 ชา่งงดงามตราตรงึใจแกผู่ม้าเยอืน 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร และชมิ TURKISH ICE CREAM MADO 

 

จากนัน้ หุบเขานกพริาบ Pigeon Valley ไดช้ือ่น้ีมาจากบา้นนกพริาบที่สลักเขา้ไปในหนิ นกชนิดน้ีท าหนา้ที่

เป็นผูส้ง่สารทีส่ าคัญส าหรับผูท้ีเ่คยอาศัยอยู่ในแถบน้ี และยังเป็นสัตว์เลีย้งอกีดว้ย ผูม้าเยอืนบางคนเลอืก

ทีจ่ะส ารวจภูมปิระเทศแปลกประหลาดน้ี เรียนรูเ้กีย่วกับผูค้นที่เคยอาศัยอยู่ในบา้นถ ้าที่แกะเขา้ไปในหนิ

เหล่าน้ี ทีน่ี่แตกต่างจากชมุชนถ ้าสว่นใหญ่ในแคปพาโดเชยีตรงทีหุ่บเขา Pigeon Valley ไม่มโีบสถ ์
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ชม บา้นทอ้งถิน่ทีอ่าศยัอยูใ่นถ า้ของชาวคปัปาโดเกยี (Local cave house) เจา้ของบา้นจะชงชา

แอปเป้ิลรอ้นๆรสกลมกล่อมมาใหด้ืม่ดับกระหาย แถมดว้ยรอยยิม้และน ้ามติรทีส่รา้งความประทับใจใหกั้บ

อาคันตุกะแดนไกลอย่างผมไดม้ากโข ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศการใชช้ีวิตของคนพื้นเมืองอย่าง

แทจ้รงิ ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่อสิระเชญิท่านเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมการแสดงพื้นเมือง “โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง”

Belly Danceเป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง

เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบ

อยีปิต ์และเมดเิตอร์เรเนียน นักประวัตศิาสตร์เชือ่

กันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได ้

อนุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบันและการ

เดินทางของชาวยิปซีท าให ้ระบ าหน ้าท ้อง

แพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะที่โดด

เด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกใีน

ปัจจุบัน 

ทีพ่กั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั

มาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนัแทน** 
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วนัทีส่าม นครใตด้นิไคมคัล ึ• ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื •  เมอืงคอนยา่ • สถานคีาราวาน • 

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่                                                                (เชา้/กลางวนั/เย็น)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้ นครใตด้นิไคมคัล(ึUnderground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิ

ลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกยีในอดีต 

โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนน้ีเพื่อหวังผลประโยชน์ทาง

การคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตกดว้ยเหตุผลเดียวกัน รวมทัง้ตอ้งการที่จะหยุดยัง้การเผยแพร่

ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ย เมืองใตด้นิแห่งน้ีมคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า 

หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขดุลกึลงไป
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ใตด้ินหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มี

อุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย

อากาศไปในตัว ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 

 

จากน ัน้ ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื หัตถกรรมของชาวตุรกทีีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มคุีณภาพด ี ลวดลาย

สวยงาม และมรีาคาแพง หาซือ้ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไป ตามแหล่งทีผ่ลติแต่ละทอ้งถิน่จะมี

สนิคา้ขึน้ชือ่ของตนเองโดยเฉพาะ พรมทีม่รีาคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์ มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ ตอ้งเป็นของ

เมอืงเฮเรเค (Hereke) พรมม ี2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบทีใ่ชท้อคอื ฮาลี (Hali) เป็นพรม

ทั่วไป ทีน่ยิมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวัสดุ ทัง้ขนสัตว ์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมือ่ผูกปมแลว้จะ

ตัดเสน้ใยออก จะเหลอืเพยีงดา้นเดยีวทีม่ขีนปยุฟขูึน้มา เป็นลวดลายตามทีต่อ้งการ อีกแบบคอื "คาลมิ" 

(Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลชีนดิทีม่ชี ือ่เสยีงจะมาจากเมอืงเฮเรเค 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงคอนยา่ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง  

ระหว่างทาง แวะชม สถานคีาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็นสิง่กอ่สรา้งที่มอีทิธพิลจากเปอรเ์ชยี 

ที่ก่อสรา้งเป็นที่พักเล็กขา้งทางที่นักเดินทางสามารถใชส้ าหรับการพักผ่อน ใหห้ายเหน่ือยจากการ

เดนิทาง สถานีคาราวานตัง้อยู่ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การตดิต่อสือ่สาร และการเดนิทางของผูค้น

ในเครอืขา่ยของเสน้ทางการคา้ (trade routes) เป็นทีรู่จ้ักในภาษาไทยดว้ยชือ่เรยีกว่า "โรงเตี๊ยม" 

 

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%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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น าท่านชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่(Mevlana museum)หรอืส านักลมวน กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า 

เจลาเลดดนิ ซึง่เชือ่กันว่าชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม  พพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟานา เจ

ลาเลดดนิภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบ

มุสลมิ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GRAND KONYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวที ่KONYA มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

วนัทีส่ ี ่      คอนยา่ • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่ ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) ในภาษาตุรก ี

ตัง้อยู่ในเมอืงปามุคคาเล จังหวัดเดนซิล ิ(Denizli) ประเทศตุรก ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนั้นน าท่านชม ปามุคคาเล (PAMUKKALE) มีลักษณะเป็นระเบียงน ้าพุเกลือรอ้น ซึง่เกดิขึ้น

จากการเกดิแผ่นดนิไหวของโลกในอดีต มคีวามยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงาม

สดุวจิติรของสถานที่แห่งน้ีเกดิขึน้จากบ่อน ้ารอ้นที่อุดมไปดว้ยแคลเซยีมคาร์บอเนต หรือหนิปูน ซึง่เมื่อ

น ้าพุรอ้นระเหยขึน้มาเป็นเวลาเนิน่นาน ไอน ้าก็จะค่อย ๆ กอ่ใหเ้กดิชัน้ของแคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบ่อ

จนเกดิเป็นผนังสขีาวขึน้น่ันเองดว้ยความเชือ่ว่า ปามุคคาเล เป็นเหมอืนสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มสีรรพคุณ

ในการรักษาบ าบัดการอาการต่าง ๆ ท าใหใ้นอดตีชนเผ่ากรีก-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บนบ่อน ้าพุรอ้น

แห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮเีอราโพลสิ อันหมายถงึเมืองศักดิส์ทิธิ์ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใช ้

เป็นสปาบ าบัดโรคมานานกว่าพันปี 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั COLOSSAE THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวที ่PAMUKKALAมาตรฐานระดบั

ดาวตุรก ี

***ในสว่นของโรงแรมจะมทีีแ่ช่น า้รอ้นใหท้า่นเตรยีมชุดวา่ยน า้ไวส้ าหรบัลงแช่ดว้ยคะ่*** 

วนัทีห่า้ เอฟฟิซุส • โรงงานผลติเสือ้หนงั • เมอืงโบราณ • บา้นพระแมม่าร ี• ท่าอากาศยานอดันนั เมร

เดเรส • ทา่อากาศยานอสิตนับูล •  อสิตนับูล  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่  เมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง  

หลังอาหาร น าท่านชม โรงงานผลติเสือ้หนงั ที่มีคุณภาพและชือ่เสยีงของตุรก ีเสือ้แจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพด ี

แบบทันสมัย มีน ้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือ

สหรัฐอเมรกิารครึง่ต่อครึง่ เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติและสง่ออกไปขายทั่วโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากน ัน้ ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมอืงโบราณทีไ่ดม้กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหนึง่ของ

โลก เมอืงเอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยุคโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่อยู่

อาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรกี ซึง่รุ่งเรอืงขึน้มาในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตก์าล

แผนผังเมอืงเอฟฟิซุสนัน้ไดช้ือ่ว่าเป็นเลศิทางดา้นยุทธศาตรท์หาร และการคา้ โดยตัวเมืองตัง้อยู่ตดิกับ

ทะเลอเีจีย้น เรือสนิคา้สามารถเทยีบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตัวเมอืงเอฟฟิซสุนัน้ตัง้อยู่ในหุบเขาที่

ขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จงึ
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ท าใหข้า้ศกึบุกโจมตไีดย้ากมาก 

บา้นพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสงูเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ี่ครสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไป

นมัสการใหไ้ดส้ักครัง้ 

 

เดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานอดันนั เมรเดเรส Adnan Menderes Airport 

18.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับูล อาตาตูรก์ โดยเทีย่วบนิที ่TK2329 

19.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานอสิตนับูล อาตาตูรก์  

 เมอืงอสิตนับูลเป็นเมอืงที่มปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าให ้

อสิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีตั่ง้อยู่ใน 2 ทวีป คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เย็น  เพือ่ความสะดวกรบัประทานอาหารเย็นแบบ BOX SET 

ทีพ่กั LIONEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง ISTANBUL มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

วนัทีห่ก บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตนั • จตัุรสัสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย •   

พระราชวงัทอปกาปึ • สไปซม์าเก็ต  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้ ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับูล “บลูมอสก”์ (Blue Mosque) สุเหร่าสนี า้เงนิ สถานทีท่ี่ไม่

ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 
(Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าทีม่ีแรงบันดาลใจมาจากการสรา้งที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาด
ใหญ่กว่าวหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนั้น ซึง่ วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของสิง่

มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง สเุหร่าแห่งน้ีประดับดว้ยกระเบือ้งอัซนคิ บนก าแพงชัน้ในที่มสีฟ้ีาสดใส
ลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิป
คาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วิหาร

เซนต์โซเฟียเพื่อประชันความงามกัน
คนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวิหารจะ
มองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกติ

มัสยดิจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรือ 2 
หอ แต่มัสยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ตทัง้ 6
หอ  ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน 
สลับดว้ยกระจกสอัีนน่าวจิติร มพีืน้ทีใ่ห ้

ละหมาดกวา้งขวา้ง  มี ขนาดให ญ่ 
ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอน
ศาสนา โรงพยาบาล ที่พั กส าหรับ

ขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบัน
เปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชั่วโมง  

 

 

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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ชม อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั(Basilica Cistern) เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอสิ

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

ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงคม์ีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตัง้แต่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ ใช ้

เก็บน ้าเอาไวอุ้ปโภคบรโิภคภายในวัง โดยล าเลียงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพยีง

ทีท่่องเทีย่วอย่าเดยีวเท่านัน้ 

 
จากน ัน้ ชม จตัุรสัสุลต่าน อาหเ์หม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที่มชีือ่เรยีกมาแต่โบราณว่า ฮปิโปโด

รม (Hippodrome) ซึง่ย่านแห่งน้ีแต่เดมิเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลาน
กวา้งส าหรับแข่งกฬีาขับรถมา้ แต่ในปัจจุบันเหลอืเพียงร่องรอยจากอดีตที่มแีค่ลานและเสาโบราณอีก 3 

ตน้ คือ เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษัตรยิ์เธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลี่ยมฐานกวา้ง
แลว้ค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า เสางู (Bronze 
Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกีย่วกันไปมาไดร้ับการยอมรับว่า

เป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาตน้ที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน 
(Column of Constantine) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดมิเป็นเสาบรอนซ ์แต่ในชว่งสงครามครูเสดได ้
ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านชม ฮายาโซฟีย  (Hagia Sophia) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบัน
เป็นพพิธิภัณฑ ์ตัง้อยู่ที่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งและมักถูก

จัดใหอ้ยู่ในรายการสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมานาน
เกอืบพันปี จนกระทั่งอาสนวหิารเซบียาสรา้งเสร็จในปี 1520สิง่กอ่สรา้งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสรา้งให ้
เป็นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจิัสตเินียนแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์

หลังที่สามถูกสรา้งขึน้ในสถานทีเ่ดียวกันน้ี (โบสถ์สองหลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ี
เป็นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซเ์ป็นเวลาเกอืบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากที่จักรวรรดิ
ออตโตมันพิชติจักรวรรดไิบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จงึดัดแปลงโบสถ์ใหก้ลายเป็นสุเหร่า เช่น

ยา้ยระฆัง แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสรา้งสัญลักษณ์ทางอสิลาม  
บา่ย ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi 

Palace)อันเป็นพระราชวังทีป่ระทับของ

สลุต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สรา้งโดย 
'จักรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิช ิต '(MEHMET 
THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวัง

ทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ ฝึกขุนนาง
ทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ ึ่ง
คัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอก

ศาสนา)มาสอนใหเ้ป็นเติร์กและนับถือ
ศาสนาอิสลาม  ต่อมาเมื่อขุนทหาร
เหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโต

ในวังก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และใน
บางยุคก็ร่วมก่อการปฏวัิตริัฐประหารเลย
ดว้ยซ ้า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็
ตัดสนิใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ้ ึง่

ยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏริูประบบการจัดการทหารในประเทศเสยีใหม่ โดยการน าการจัดทัพแบบ
ยุโรปมาใช ้ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัิ
อนัล า้ค่าอาท ิเช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต 

ทบัทมิ และเครือ่งทรงของสุลตา่น 

จากน ัน้ ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ตเป็นตลาดทีม่ีอายุเกา่แกย่าวนาน ถงึ 350 กว่าปีสนิคา้ที่ขายอันดับหนึง่ ไดแ้ก่

เครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกรา้นจะมีกระบะไมว้างเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เครื่องเทศกลิน่ต่างๆ เชน่เครือ่งเทศส าหรับหมักเน้ือ ตม้น ้าซุป หรอื แมแ้ต่อบเชยหรอืซเีนมอนที่ใชผ้สม

กับเครื่องดื่มนอกจากเครื่องเทศแลว้ยังมีสนิคา้ประเภทถั่ว ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแหง้น ้าผึ้งแท ้

น ้ามันหอมระเหย ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมซือ้ตดิไมต้ดิมอืไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดไีลท ์ขนมหวานเตอร์

กชิตน้ต ารับแท ้ๆ  
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LIONEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง ISTANBUL มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

วนัทีเ่จ็ด ล่องเรอืช่องแคบบอสพอรสั • พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ • สวนอเิมอรแ์กนด ์ • ตลาดแกรนด์

บาซาร ์• สนามบนิอสิตนับูล  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้ น าทา่น ลอ่งเรอืช่องแคบบอสพอรสั (Bosporus Strait) เป็นชอ่งแคบทีกั่น้ระหว่างตุรกเีธรซทีอ่ยู่ใน

ทวปียุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวปีเอเชยี  ชอ่งแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กโิลเมตร สว่นทีก่วา้ง
ทีส่ดุกวา้ง 3,700 เมตร สว่นทีแ่คบที่สดุกวา้ง 700 เมตร ความลกึระหว่าง 36 ถงึ 124 เมตร ฝ่ังทะเลของ
ชอ่งแคบเป็นเมอืงอสิตันบูลทีม่ปีระชากรหนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน 

 

ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่(Dolmabahce Palace)ซึง่สรา้งเสร็จในสมัยของสุลต่านอับดุลเมจติ

ซึง่ทรงคล่ังไคลความเป็นยุโรปอย่างทีส่ดุทรงมีพระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งน้ีเป็นที่ประทับแห่งใหม่

แทนพระราชวังทอปกาปิการอสรา้งพระราชวังโดลมาบาห์เช เนน้ความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปทีเ่ด่นชัด ดา้นหนา้พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญ่สไตล์บาร็อกตัง้ตระหง่าน ขณะที่

ตัวพระราชวังนั้นงดงามดว้ยศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลูกกรงบันไดยังตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน หอ้งโถง

ใหญ่ประดับดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนักกว่า 4.5 ตัน อลังการงานสรา้งจรงิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนอเิมอรแ์กนด ์(Emirgan Park) สวนดอกไมท้วิลปิขนาดใหญ่ในนครอสิตันบูล 

ทวิลปิเป็นดอกไมป้ระจ าชาตขิองตุรก ีมชีือ่เรยีกในภาษาตุรกว่ีา Lale ซึง่ถา้อ่านกลับกัน เป็น elal จะออก

เสยีงว่า อัลเลาะห ์ซึง่เป็นเรื่องที่อัศจรรยม์าก ดอกทวิลปิ มตีน้ก าเนดิทีป่ระเทศตุรก ีเป็นดอกไมป่้า ที่

ขึน้เองในธรรมชาต ิสมัยโบราณเจา้หนา้ที่ตุรกไีดน้ าดอก

ทวิลปิ มามอบใหกั้บทูตเวียนนา เพื่อไปปลูกยังประเทศ

ออสเตรีย แต่มีคนสวนชาวฮอลแลนด์น ากลับมาปลูก 

และเพาะพันธุ ์และผสมพันธุใ์หม่จนเกดิเป็นหลากหลาย

ส ีและหลายพันธุ์ การผสมพันธุ ์ดอกไมท้ีไ่ม่เป็นไปตาม

ธรรมชาตนัิ้น จงึขัดต่อหลักศาสนา และถูกหา้ม จงึท าให ้

หัวทวิลปินัน้มรีาคาแพง คนรวยในสังคมชัน้สงูจงึจะมเีงนิ

ซื้อมาปลูก และมีราคาแพงมากจนถูกหา้มปลูก ใน

อังกฤษ จากนั้นการเพาะพันธุ์ทิวลิป ไดร้ับการยอมรับ

และรัฐบาลสนับสนุน และเป็นสนิคา้สง่ออกทสี าคัญอย่างหนึง่ของ เนเธอรแ์ลนด ์ 

***ท ัง้นีค้วามสมบูรณ์ของดอกทวิลปิในแตล่ะปีขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ โดยใหท้า่นไดช้มความ

สวยงามของตน้ก าเนดิดอกทวิลปิไดใ้นเดอืนเมษายนของทุกปีทีป่ระเทศตุรกนี ัน่เอง *** 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%8B
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%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%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%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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จากน ัน้ ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนดบ์าซาร ์(Grand 

Bazaar) เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ตุรกี มีความเป็นมายาวนานกว่า 1 ,000 ปี 
นอกจากจะเกา่แกท่ีส่ดุแลว้ ยังเป็นตลาดในร่ม

สถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแก
รนด์บาซาร์มีรา้นคา้มากกว่า 4 ,000 รา้น มี

ทางเขา้มากกว่า 21 ทาง แบ่งออกเป็นโซน
ตามประเภทสนิคา้ชัดเจน สนิคา้หลักๆ ที่ขาย
ในน้ีคือ เครื่องเงนิ พรม สิ่งทอ เสื้อผา้ วัตถุ

โบราณ ทองค า และของทีร่ะลกึ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารเย็น น าท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนิ สนามบินแห่ง

ใหม่ของกรุงอิสตันบูล มีส ินคา้ปลอดภาษี และสินคา้แบรนด์เนม อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, 

RRADA, HERMES และอืน่อืน่อกีมากมาย 

วนัทีแ่ปด สนามบนิอสิตนับูล• กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์เทีย่วบนิที่ TK68  

15.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

………………………………………………………………………… 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง ราคา  โปรแกรม “มหศัจรรยต์ุรก ีทวิลปิ” บนิภายใน 2 คร ัง้ 

 8 วนั 5 คนื สายการบนิ TK 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

29 มนีาคม 63 05 เมษายน 63 35+1 36,900 36,500 35,900 7,000 

07 เมษายน 63 14 เมษายน 63 35+1 37,900 37,500 36,900 7,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 35 ทา่นตอ่กรุป๊** 
โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นหนา้งาน ขึน้อยูก่บัภาพอากาศและความเหมาะสม โดยไมต่ดั 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบนิ Tukish Airlines(TK) ไม่

สามารถสะสมไมลไ์ด ้

✓ ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ IST-NAV อสิตนับูล-เนฟเซไฮ และ ADB-IST อาดานา-อสิตนับูล 
✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand 

Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
✓ 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 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดี
ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั
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หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 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 าระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนัมฉิะน ัน้ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่น
เดนิทาง21วนั) 

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.กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์

บนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ด ้
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมทีพ่กั 
❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น ัน้  

กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง 

(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  
❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าให้

หอ้งพกัแบบเดีย่ว 

 Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 
❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน ัน้ อาจจะมีความแตกต่างกนักบั

มาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดบัมาตรฐานของ

โรงแรมน ัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหนว่ยงานการท่องเทีย่ว
ของประเทศตุรกเีทา่น ัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทาง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก
อายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่
อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้
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เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ
,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 
➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์
ท ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราป๊ัมลาย
การต์ูน ทีไ่มใ่ช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ
เดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 
อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้
เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์

วา่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดั

จ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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