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วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK65 

วันท่ีสอง ท่าอากาศยานอสิตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด • 

สไปซ์มาเกต็ • เมืองชานักกาเล        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล สนมบินแห่งใหม่ ณ ประเทศตุรก ี

 เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิส

ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 ชมพระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) อนัเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของสุลต่านมานานกวา่ 3 ศตวรรษ 

สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น

สถานท่ีฝึกขนุนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน (พวกนอกศาสนา) มาสอนให้

เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็

กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้า ในท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 3' 

ก็ตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ึงยืนยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารใน

ประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบัติอันล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายคราม

จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นท่ีส าหรับแสดงทรัพย์

สมบติัอนัมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมยัต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชั้นนอก, พระราชวงั

ชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวงัน้ีจะมีขา้ราชบริพารท างานกนัอยู่ประมาณ 5 พนัคน จึงมีสภาพ

คล้ายตัวเมืองท่ีซับซ้อนอยู่ในตัวเมืองอีกชั้นหน่ึง ตัวพระราชวงันั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรในยุคท่ี

จกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  



 
 

 
ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน (BASILICA CISTERN) อุโมงค์เก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตนับูล

สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใช้เก็บน ้ าเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ช้งานเเลว้ เป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอย่า

เดียวเท่านั้น 

จากนั้น ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง

ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 

เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียว

ยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ท่ี 2 เรียกกนัทัว่ไปวา่ เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสา

บรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมี

เหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาตน้ท่ี 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 

1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่

เสาปูนเท่านั้น 



 
 

    
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ต เป็นตลาดท่ีมีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปีสินค้าท่ีขายอันดับหน่ึง ได้แก่

เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ตม้น ้ าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนท่ีใชผ้สมกบั

เคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแหง้น ้าผ้ึงแท ้น ้ามนัหอม

ระเหย ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้ต ารับ

แท้ๆ  

 

เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล (CANAKKALE) เป็นเมือง
ท่ีปัจจุบันเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ
ตุรกี มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมี
ช่ื อ ว่ า  โ บ ก า ซ่ี  (Bogazi)ห รื อ  เ ฮ ล
เ ล ส ป อ น ต์  (Hellespont) มี ค ว า ม ย า ว 
65 กิโลเมตร  ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกว้าง  1.3 
กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยู่บนจุดแคบท่ีสุด
ของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บัแหลมเก
ลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเล
มาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานักกาเลเคย
เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย ท่ีปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซากของก าแพงเมืองท่ีเป็นหินหนาปรากฏ
อยู ่จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง CANAKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

 



 
 

วันท่ีสาม ม้าไม้ฮอลวิูด • ขึน้กระเช้าเมืองเพอร์กามัม • คูซาดาซึ     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้ฮอลิวูด 

(TROJAN HORSE) เป็นม้าขนาดใหญ่ท่ีท า

จากไม ้จากมหากาพยอี์เลียดเร่ืองสงครามเมือง

ทรอย ม้าไม้น้ี เกิดขึ้ นจากอุบายของโอดิส

เซียส  ในการบุก เข้า เ มืองทรอย ท่ี มี ป้อม

ปราการแขง็แรง หลงัจากท่ีรบยดืเยื้อมานานถึง 

10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมน้ี้ขึ้นมา 

แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้

ให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการท่ีทางฝ่ายกรีกสร้าง

ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและฉลองชยัชนะ เม่ือตกดึก ทหารกรีกท่ี

ซ่อนตวัอยูใ่นมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยไดเ้ป็นท่ีส าเร็จ 

 
จากนั้น เดินทางสู่เมือง เพอร์กามัม (PERGAMON)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

 น าท่านเดินทางสู่จุดขึน้กระเช้าเมืองเพอร์กามัม (PERGAMON) โดยอยูห่่างจากบริเวณปลายแหลมของทะเล
อีเจ้ียน (Aegean Sea)ไปประมาณ 16 ไมล ์(26 กิโลเมตร) ซ่ึงในอดีตเมืองโบราณแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของ
ราชอาณาจกัรเพอร์กามอน ปัจจุบนัเมืองเพอร์กามอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมกรีกโบราณ
ท่ีส าคัญแห่งหน่ึง นักท่องเ ท่ียวท่ีมาเยือนเ มืองกรีกโบราณแห่งน้ี  ช่วงใจกลางเมืองเบอร์กามา 
เป็นวดัเซราพิส(Temple of Serapis) ถูกสร้างขึ้นในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 2 โดยใตถุ้นโบสถน์ั้นถูกใชเ้ป็นท่ีฝังศพ 
ดา้นบนประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิหารหลกั หรือ หอศิลป์ต่างๆ โดยในเมืองเพอร์กามมั มีส่ิง
ปลูกสร้างมากมายท่ียงัคงหลงเหลือจากอดีตใหท้่านไดช้มอีกมากมาย 

จากนั้น   เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมือง

ท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั GRAND BELISH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง KUSADASI มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วันท่ีส่ี โรงงานผลติเส้ือหนัง • บ้านพระแม่มารี • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • ปามมุคคาเล    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลิตเส้ือหนังท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีน ้ าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยโุรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึง

ต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 

น าท่านชมบ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VERGIN MARY) เช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่
และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ้น
ไปนมสัการใหไ้ดส้ักคร้ัง 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (EPHESUS)  เมืองโบราณท่ีไดมี้การบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณท่ียิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวไอ

โอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุส



 
 

นั้นได้ช่ือว่าเป็นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยู่ติดกับทะเลอีเจ้ียน เรือสินค้า

สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น 

คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 

 
จากนั้น ท าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล (PAMUKKALE)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง.  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALE  มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

 ***ให้ท่านได้แช่น ้าแร่ในโรงแรมช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีกรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ามาด้วยค่ะ โดยจะเป็นสระ

น ้าแร่ส่วนกลางของโรงแรม*** 

วันท่ีห้า ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมืองคัปปาโดเกยี    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 

น าท่านชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย 

(COTON CASTLE) ในภาษาตุรกี ตั้งอยู่

ในเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ 

(Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเป็น

ระเบียงน ้ าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดขึ้นจาก

การเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต มี

ความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 

160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของ

สถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากบ่อน ้ าร้อนท่ี

อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้าก็จะค่อย ๆ 

ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนังสีขาวขึ้นนั่นเองดว้ยความเช่ือว่า ปามุคคาเล 

เป็นเหมือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก -

โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมือง

ศกัด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกว่าพนัปี 

เดินทางสู่  เมืองคอนย่าใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุค ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่ง

แรกของพวกเติร์กบนแผ่นดินตุรกี ในช่วงปี 1071 -1275 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า“ดินแดนม้า

พันธ์ุดี”  ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี

เป็นพื้นท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟ ฮาซาน 

เม่ือประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว (ปัจจุบัน

ภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแลว้) ท าให้ลาวาท่ีพ่น

ออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา   จากนั้นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ย

ช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลก

ตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึง



 
 

ดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ีในปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศ

ใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

ระหว่างทาง  ถ่ายรูปด้านหน้า ณ สถานีคาราวาน (CARAVANSERAI) มกัจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ท่ี

ก่อสร้างเป็นท่ีพกัเล็กขา้งทางท่ีนักเดินทางสามารถใช้ส าหรับการพกัผ่อน ให้หายเหน่ือยจากการเดินทาง 

สถานีคาราวานตั้งอยู่ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทางของผูค้นในเครือข่าย

ของเส้นทางการคา้ (trade routes) เป็นท่ีรู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเต๊ียม" 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 2 คืน GOREME KAYA HOTELหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

 

    
 



 
 

 
วันท่ีหก ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม •  นครใต้ดินคาดัค •  หุบเขาอุชิซาร์  • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ •  ชม

โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี •  โชว์ระบ าหน้าท้อง     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME 

OPEN AIR MUSEUM) เ ป็นสถาน ท่ี ท่ี มี

ความงดงามและเต็มไปด้วยคุณค่ าทาง

ประวัติศาสตร์  ได้ รับขึ้ นทะ เ บียนจาก

องคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 

สร้างโดยชาวคริสตท่ี์หลบหนีการเข่นฆ่าคน

ต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้าง

โบสถ์ไว้มากกว่า  30 แห่ง จนกลายเป็น

ศูนย์กลางส านักสงฆ์เม่ือราวปี 300-1200 

ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ ้าท่ีถูกวาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่

ผูม้าเยอืน 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 
 

จากนั้น น ค ร ใ ต้ ดิ น ค า ดั ค  (CARDAK 

UNDERGROUND CITY)เ กิดจากการขุด
เจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็น
ท่ีหลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม 
ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทั้ งจาก
ชาวอาหรับจากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้
มายึดครองดินแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชน์
ทางการคา้และชาวโรมนัจากทางตะวนัตก
ด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้ งต้องการท่ีจะ
หยดุย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดน
แถบน้ีดว้ยเมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 
หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่วา่อากาศใน
นั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และ
ดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 

 ชม หุบเขาอุชิซาร์ (UCHISAR VALLEY) 
เ ป็น หินขนาดใหญ่ ท่ี ก่ อตัวขึ้ นและ สู ง
ตระหง่านเหนือภู มิประเทศรอบด้าน ดู
เหมือนรังมดท่ีเต็มไปดว้ยรูขนาดเลก็และมืด 
ปราสาทน้ีดึงดูดผู ้มาเยือนด้วยประวัติอัน
น่าสนใจและทิวทศัน์ตระการตา ซ่ึงมองเห็น
ภูมิทศัน์โดยรอบและภูเขา Erciyes ท่ีเห็นอยู่
ลิบๆ มองหารูสีด าท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางเขา้สู่
ท่ีพกั อุโมงค์ และรังนกพิราบท่ีสลกัเขา้ไป
ในเน้ือหินเม่ือหลายร้อยปีก่อน 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม 
และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งท่ีผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมีสินคา้ขึ้นช่ือ
ของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มีช่ือเสียงมากท่ีสุดต้องเป็นของเมืองเฮเรเค 
(Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบท่ีใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป ท่ีนิยมขายกนั
อย่างแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเม่ือผูกปมแลว้จะตดัเส้นใยออก จะเหลือ
เพียงดา้นเดียวท่ีมีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามท่ีตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย 
และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลี ชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอ
ร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 



 
 

  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง”

BELLY DANCE เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่าง

ห น่ึง เ กิดขึ้ นมา เ ม่ื อประมาณ 6000 ปี ใน

ดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวติัศาสตร์เช่ือกนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือ

คนกลุ่มส าคญัท่ีไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งให้มี

มาจนถึงปัจจุบนัและการเดินทางของชาวยิปซี

ท าให้ระบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันา

จนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

ท่ีพกั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 2 คืน GOREME KAYA HOTELหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

วันท่ีเจ็ด กรุงองัการา •  สุสานอาตาเติร์ก •  เมืองอสิตันบูล     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู่  กรุงอังการา (ANKARA) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง หรือท่ีมีช่ือตาม

ประวติัศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิส

ตนับูล กรุงองัการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่าง



 
 

จากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นท่ีตั้งของ

รัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น ชม สุสานอาตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM MEMORIAL TOMB) เป็นท่ีฝังศพของ Mustafa Kemal 

Ataturk ผูน้ าในสงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจกัรออตโตมนัและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐ

ตุรกี 

 
เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่

บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป 

คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพกั GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

 

 

 



 
 

วันท่ีแปด พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา  • ตลาดแกรนด์บาซาร์       

                                                                                                                                     (เช้า/กลางวัน/อสิระอาหารเย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ชม  พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (DOLMABACHE PALACE) ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรง

คลัง่ไคลค้วามเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัแห่งใหม่แทน

พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เชเน้นความหรูหราอลังการสะท้อนความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีเด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั้งตระหง่าน ขณะท่ีตวั

พระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถงใหญ่

ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

  
จากนั้น น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส (BOSPORUS STRAIT) เป็นช่องแคบท่ีกั้นระหวา่งตุรกี

เธรซท่ีอยู่ในทวีปยุโรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ทางตอนใตท่ี้เช่ือมกบัทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทาง
ตอนใตเ้ช่ือมระหว่างทะเลด ากับทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอส
ฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 700 เมตร ความลึก
ระหวา่ง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น ชมสัญลกัษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (BLUE MOSQUE) สุเหร่าสีน ้าเงิน สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด

เม่ือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่สุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เป็น
สุเหร่าท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างท่ีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนตโ์ซเฟีย
ในสมยันั้น ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางสุเหร่า
แห่งน้ีประดับด้วยกระเบ้ืองอัซนิค บนก าแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิป
คาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวิหาร
จะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ต
ทั้ง 6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื้นท่ีให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาด



 
 

ใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพกัส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้ า 
ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

  
น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (HAGIA SOPHIA) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูก

เปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ตั้งอยู่ท่ีนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้อยู่ในรายการส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาด
มหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏอยู่
ในปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซน
ไทน์ และเป็นโบสถห์ลงัท่ีสามถูกสร้างขึ้นในสถานท่ีเดียวกนัน้ี (โบสถส์องหลงัแรกถูกท าลายในระหวา่งการ
จลาจล) โบสถน้ี์เป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากท่ี
จกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์ห้กลายเป็นสุเหร่า 
เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต แทน สุเหร่าโซฟี
อาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากวา่ 500 ปี และเป็นตน้แบบของสุเหร่าออตโตมนัอีกหลายแห่ง เช่นสุเหร่า
สุลต่านอาเหม็ด (สุเหร่าสีน ้ าเงิน), สุเหร่าเซห์ซาเด, สุเหร่าซือเลยม์านิเย และสุเหร่ารืสเตม ปาชา ในปี 1935 
ฮายาโซฟีอาก็ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑโ์ดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปัจจุบนั 



 
 

 
จากนั้น ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์  (GRAND 

BAZAAR) เป็นตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ
ตุรกี  มีความเป็นมายาวนานกว่า  1 ,000 ปี  
นอกจากจะเก่าแก่ท่ีสุดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่ม
สถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัท่ีใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแกรนดบ์าซาร์
มีร้านคา้มากกว่า 4,000 ร้าน มีทางเขา้มากกว่า 
21 ทาง แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินคา้
ชัดเจน สินคา้หลกัๆ ท่ีขายในน้ีคือ เคร่ืองเงิน 
พรม ส่ิงทอ เส้ือผา้ วตัถุโบราณ ทองค า และของท่ีระลึก 

 
เย็น อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์เพ่ือความสะดวกสบายในการชอปป้ิง 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน อสิตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

หลงัจากนั้น ให้ท่านได้พกัผ่อนระหว่างรอเปล่ียนเคร่ืองโดยมีร้านคา้ปลอดภาษี แบรนด์สินคา้ชั้นน า เช่น HERMES, 

LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยงัมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย  
 
 



 
 

วันท่ีเก้า   สนามบินอสิตันบูล • กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ีTK68  

15.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคา 9 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกชิแอร์ไลน์ (TK) 
วนัเดินทาง จ านวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

06 – 14 ก.พ. 63 
**วันมาฆบูชา** 

35 
TK65 22.50-05.45 

TK68 01.50-15.05 
33,900 33,500 32,900 6,000 

22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 35 
TK65 22.35-05.45 

TK68 01.50-15.10 
33,900 33,500 32,900 6,000 

12 – 20 มี.ค. 63 35 
TK65 22.50-05.45 

TK68 01.50-15.05 
32,900 32,500 31,900 6,000 

26 มี.ค. – 03 เม.ย. 63 35 
TK65 22.50-05.45 

TK68 01.50-15.00 
33,900 33,500 32,900 6,000 

02 – 10 เม.ย. 63 
**วันจักรี** 

35 
TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 
34,900 34,500 33,900 6,000 

16 – 24 เม.ย. 63 35 
TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 
34,900 34,500 33,900 6,000 

01 – 09 พ.ค. 63 
**วันแรงงาน** 

35 
TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 
34,900 34,500 33,900 6,000 

18 – 26 มิ.ย. 63 35 
TK65 21.45-04.10 

TK68 01.25-15.00 
33,900 33,500 32,900 6,000 

***หมายเหตุ*** 
- ไฟท์บินขาไป TK 65 ตั้งแต่เดือนเมษายนจะบินเวลาเร็วขึน้เป็น 21.45 น. - 04.10 น.  
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถสะสม

ไมล์ได้ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 



 
 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วันมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วัน) 
3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
5.กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พกั 
❖ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น  

กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  



 
 

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว 
 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกนักับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุช่ือ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศตุรกี
เท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 



 
 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง* 


