
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

19.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู " 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที�ยวบินที� TK65 

วนัที,สอง ท่าอากาศยานอสิตันบูล • พระราชวงัทอปกาปึ • อุโมงค์เกบ็นํ3าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด • 

สไปซ์มาเกต็ • เมืองชานักกาเล       � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

<=.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล สนมบินแห่งใหม่ ณ ประเทศตุรก ี

 เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกี ตั*งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ�งทาํให้อิสตนับูลเป็น

เมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตั*งอยูใ่น / ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝั�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั�งอานาโตเลีย) 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

 ชมพระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) อนัเป็นพระราชวงัที�ประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดย 

'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็นสถานที�ฝึกขุนนางทหารรับใช้

ของสุลต่านชาวตุรกี ซึ� งคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน (พวกนอกศาสนา) มาสอนให้เป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื�อขนุ

ทหารเหล่านี* ออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลย

ดว้ยซํ* า ในที�สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที� 3' ก็ตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซึ้� งยืนยงมากว่า 350 ปีนี* ลง และปฏิรูประบบการ

จดัการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการนาํการจดัทพัแบบยุโรปมาใช ้ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติที,ใช้เก็บมหาสมบัติอนัลํ3าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื,องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม 

และเครื,องทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นที�สําหรับแสดงทรัพยส์มบติัอนัมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมยั

ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชั*นนอก, พระราชวงัชั*นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวงันี* จะมีขา้ราชบริพาร

ทาํงานกนัอยู่ประมาณ 5 พนัคน จึงมีสภาพคลา้ยตวัเมืองที�ซบัซอ้นอยูใ่นตวัเมืองอีกชั*นหนึ� ง ตวัพระราชวงันั*นไดรั้บการตกแต่ง

อยา่งวิจิตรในยคุที�จกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
ชม อุโมงค์เกบ็นํ3าใต้ดินเยเรบาตัน (BASILICA CISTERN) อุโมงคเ์ก็บนํ* าที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในนครอิสตนับูลสามารถเก็บนํ* า

ไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ*นตั*งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงคมี์เสา

กรีกตน้สูงใหญ่ตั*งแต่คํ* าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใช้เก็บนํ* าเอาไวอุ้ปโภคบริโภคภายในวงั โดยลาํเลียงนํ* ามาจากทะเลดาํ 

ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงที�ท่องเที�ยวอยา่เดียวเท่านั*น 

จากนั3น ชม จั ตุ รัสสุลต่าน อาห์ เหม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรือที� มี ชื� อ เ รียกมาแต่โบราณว่ า  ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซึ� งยา่นแห่งนี*แต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยคุไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลานกวา้งสาํหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ 

แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที�มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส 

(Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสี� เหลี�ยมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียวยาวขึ*นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที� 2 เรียกกนั

ทั�วไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์ที�แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี�ยวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับว่า

เป็นเสาแบบกรีกที�เก่าแก่ที�สุดที�มีเหลืออยูใ่นอิสตนับูล และเสาตน้ที� 3 มีชื�อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้าง



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ขึ*นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูน

เท่านั*น 

    
เที,ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั3น ชอปปิ3 ง ณ สไปซ์มาเก็ต เป็นตลาดที�มีอายเุก่าแก่ยาวนาน ถึง jkl กว่าปีสินคา้ที�ขายอนัดบัหนึ� ง ไดแ้ก่เครื�องเทศ ตามชื�อ

ของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละกระบะจะบรรจุเครื�องเทศกลิ�นต่างๆ เช่นเครื�องเทศสําหรับ

หมกัเนื*อ ตม้นํ* าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนที�ใชผ้สมกบัเครื�องดื�มนอกจากเครื�องเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถั�ว ชาผลไม ้

รวมไปถึงผลไมอ้บแหง้นํ* าผึ*งแท ้นํ* ามนัหอมระเหย ที�นกัท่องเที�ยวนิยมซื*อติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนม

หวานเตอร์กิชตน้ตาํรับแท้ๆ  

เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล (CANAKKALE) เป็นเมืองที�
ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที�ยวที�สําคญัของตุรกี มีความสําคญัทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  เ ดิ ม มี ชื� อ ว่ า  โ บ ก า ซี,  (Bogazi)ห รื อ  เ ฮ ล
เลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที�แคบ
ที�สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เนื�องจากตั*งอยูบ่นจุดแคบที�สุดของช่อง
แคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บัแหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั�งของ 2 
ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานกักาเลเคยเป็นที�ตั*ง
ของเมืองทรอย ที�ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซาก
ของกําแพงเมืองที� เ ป็นหินหนาปรากฏอยู่  จึงเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�สาํคญั 
เยน็ �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที,พกั KOLIN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ = ดาวที,เมือง CANAKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรก ี



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที,สาม ม้าไม้ฮอลวูิด • ขึ3นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม • คูซาดาซึ    � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้ฮอลิวูด (TROJAN HORSE) 

เป็นมา้ขนาดใหญ่ที�ทาํจากไม ้จากมหากาพยอี์เลียดเรื�องสงคราม

เมืองทรอย มา้ไมนี้* เกิดขึ*นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้

เมืองทรอย ที�มีป้อมปราการแขง็แรง หลงัจากที�รบยดืเยื*อมานานถึง 

10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมนี้* ขึ*นมา แลว้ลากไปวางไว้

หน้ากําแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งทาํเป็นล่าถอย

ออกไป เมื�อชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการที�ทางฝ่าย

กรีกสร้างขึ*นมาเพื�อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไว้

ในเมืองและฉลองชยัชนะ เมื�อตกดึก ทหารกรีกที�ซ่อนตวัอยูใ่นมา้ไม ้กไ็ต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยไดเ้ป็นที�สาํเร็จ 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั3น เดินทางสู่เมือง เพอร์กามัม (PERGAMON)�ใช้เวลาเดนิทางประมาณ T ชั,วโมง 

เที,ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่จุดขึ3นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม (PERGAMON) โดยอยู่ห่างจากบริเวณปลายแหลมของทะเลอีเจี* ยน 
(Aegean Sea)ไปประมาณ 16 ไมล ์(26 กิโลเมตร) ซึ�งในอดีตเมืองโบราณแห่งนี* เคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจกัรเพอร์กามอน 
ปัจจุบนัเมืองเพอร์กามอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมกรีกโบราณที�สาํคญัแห่งหนึ� ง นกัท่องเที�ยวที�มาเยือนเมือง
ก รี ก โ บ ร า ณ แ ห่ ง นี*  ช่ ว ง ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง เ บ อ ร์ ก า ม า 
เป็นวดัเซราพิส(Temple of Serapis) ถูกสร้างขึ*นในช่วงตน้ศตวรรษที� 2 โดยใตถุ้นโบสถน์ั*นถูกใชเ้ป็นที�ฝังศพ ดา้นบนประกอบ
ไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นวิหารหลกั หรือ หอศิลป์ต่างๆ โดยในเมืองเพอร์กามมั มีสิ�งปลูกสร้างมากมายที�ยงัคงหลงเหลือจาก
อดีตใหท่้านไดช้มอีกมากมาย 
จากนั�น   เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) เป็น

เมืองท่าที�สาํคญัทางการคา้อีกเมืองหนึ�งของตุรกี  

เยน็ �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที,พกั GRAND BELISH HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ = ดาวที,เมือง KUSADASI มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วนัที,สี, โรงงานผลติเสื3อหนัง • บ้านพระแม่มารี • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • ปามมุคคาเล   � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหาร นาํท่านชมโรงงานผลติเสื3อหนังที�มีคุณภาพและชื�อเสียงของตุรกี เสื*อแจก็เก็ตและหนงั มีคุณภาพดี แบบทนัสมยั 

มีนํ* าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ*น ราคาถูกกว่าในยโุรปหรือสหรัฐอเมริการครึ� งต่อครึ� ง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิต

และส่งออกไปขายทั�วโลก 

นําท่านชมบ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VERGIN MARY) เชื�อกนัว่าเป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละสิ*นพระชนมใ์น
บา้นหลงันี*ตั*งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นสถานที�ศกัดิq สิทธิq ที�คริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ*นไปนมสัการใหไ้ดส้กัครั* ง 

   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที,ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั3น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (EPHESUS)  เมืองโบราณที�ไดมี้การบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีแห่งหนึ�งของโลก เมืองเอฟฟิซุส

เป็นเมืองในยคุโบราณที�ยิ�งใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองใน

ยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที�อยู่อาศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที�อพยพมาจากกรีก ซึ� งรุ่งเรืองขึ*นมาใน

ศตวรรษที� 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั*นไดชื้�อว่าเป็นเลิศทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั*งอยูติ่ด

กบัทะเลอีเจี*ยน เรือสินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั*นตั*งอยูใ่นหุบเขาที�ขนาบดว้ยภูเขาสูงสอง

ดา้น คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาํใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 

 
จากนั3น ทาํท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล (PAMUKKALE)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง.  

เยน็ �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที,พกั PAM THERMAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ = ดาวที, PAMUKKALE  มาตรฐานระดับดาวตุรก ี



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 ***ให้ท่านได้แช่นํ3าแร่ในโรงแรมช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีกรุณาเตรียมชุดว่ายนํ3ามาด้วยค่ะ โดยจะเป็นสระนํ3าแร่

ส่วนกลางของโรงแรม*** 

วนัที,ห้า ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมืองคปัปาโดเกยี   � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านชม ปามุคคา เล  แป ลว่า  ปราสา ทปุย ฝ้า ย 

(COTON CASTLE) ในภาษาตุรกี ตั*งอยู่ในเมืองปามุคคาเล 

จงัหวดัเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียง

นํ* าพุเกลือร้อน ซึ� งเกิดขึ*นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลก

ในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร 

ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที�แห่งนี* เกิดขึ*นจากบ่อนํ* า

ร้อนที�อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึ�งเมื�อ

นํ* าพุร้อนระเหยขึ*นมาเป็นเวลาเนิ�นนาน ไอนํ* าก็จะค่อย ๆ 

ก่อให้เกิดชั*นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็น

ผนงัสีขาวขึ*นนั�นเองดว้ยความเชื�อว่า ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที�ศกัดิq สิทธิq  ซึ� งมีสรรพคุณในการรักษาบาํบดัการอาการต่าง ๆ 

ทาํให้ในอดีตชนเผา่กรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยูบ่นบ่อนํ* าพุร้อนแห่งนี*  และขนานนามเมืองนั*นว่า ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึง

เมืองศกัดิq สิทธิq  และปามุคคาเล กไ็ดถู้กใชเ้ป็นสปาบาํบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

เดินทางสู่  เมืองคอนย่าใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุค ซึ�งเป็นอาณาจกัร

แห่งแรกของพวกเติร์กบนแผน่ดินตุรกี ในช่วงปี vlwv -v/wk 

เที,ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ใช้เวลา

เดินทางประมาณ � ชั�วโมง เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์แปลวา่

“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั*งอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพื*นที�

พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟ ฮา

ซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั*ง 2 ดบั

แลว้) ทาํให้ลาวาที�พ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล

ก ร ะ จ า ย ไ ป ทั� ว บ ริ เ ว ณ ทับ ถ ม เ ป็ น แ ผ่ น ดิ น ชั* น ใ ห ม่

ขึ*นมา   จากนั*นกระแสนํ* า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ย

ช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื�อยๆนับแสน

นบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�เตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว ํ�า) ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพดัรูปทรง ดูประหนึ� งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื*นที�เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ที�ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้

ประกาศใหพ้ื*นที�มหศัจรรยแ์ห่งนี* เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

ระหว่างทาง  ถ่ายรูปด้านหน้า ณ สถานีคาราวาน (CARAVANSERAI) มักจะเป็นสิ� งก่อสร้างที�มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ที�

ก่อสร้างเป็นที�พกัเลก็ขา้งทางที�นกัเดินทางสามารถใชส้าํหรับการพกัผอ่น ใหห้ายเหนื�อยจากการเดินทาง สถานีคาราวานตั*งอยูไ่ด้

จากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อสื�อสาร และการเดินทางของผูค้นในเครือข่ายของเส้นทางการคา้ (trade routes) เป็นที�รู้จกั

ในภาษาไทยดว้ยชื�อเรียกวา่ "โรงเตีzยม" 

เยน็ �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที,พกั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถํ3า [ คืน GOREME KAYA HOTELหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถํ3าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ]ใช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

    
 

 
วนัที,หก ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม •  นครใต้ดินคาดัค •  หุบเขาอุชิซาร์  • ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ •  ชมโรงงานเซรามิค

และโรงงานจิวเวอรี, •  โชว์ระบําหน้าท้อง    � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

  
เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั3น  ชมพพิิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN AIR 

MUSEUM) เป็นสถานที�ที�มีความงดงามและเต็มไปดว้ยคุณค่า

ทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บขึ*นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี 1984 สร้างโดยชาวคริสต์ที�หลบหนีการเข่นฆ่า

คนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถไ์วม้ากกว่า 

30 แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางสํานักสงฆ์เมื�อราวปี 300-1200 

ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถํ*าที�ถูกวาด

ไวต้ั*งแต่ศตวรรษที� 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เที,ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั3น นครใต้ดินคาดัค (CARDAK UNDERGROUND CITY)

เกิดจากการขดุเจาะพื*นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั*น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบ
ภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต 
โดยทั*งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที�ตอ้งการเขา้มายึด
ครองดินแดนนี* เพื�อหวงัผลประโยชน์ทางการคา้และชาวโรมนั
จากทางตะวันตกด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทั* งต้องการที�จะ
หยุดย ั*งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบนี* ดว้ยเมืองใต้
ดินแห่งนี* มีครบเครื� องทุกอย่างทั*งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ* า 
ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน 
ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั*น แต่วา่
อากาศในนั*นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี�ย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการ
ออกแบบที�ดี มีทางออกฉุกเฉินที�เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ทาํใหอ้ากาศถ่ายเท 
 ชม  หุบเขาอุ ชิซา ร์  (UCHISAR VALLEY) เ ป็นหิน
ขนาดใหญ่ที�ก่อตวัขึ*นและสูงตระหง่านเหนือภูมิประเทศรอบ
ดา้น ดูเหมือนรังมดที�เต็มไปดว้ยรูขนาดเล็กและมืด ปราสาทนี*
ดึงดูดผูม้าเยือนดว้ยประวติัอนัน่าสนใจและทิวทศัน์ตระการตา 
ซึ�งมองเห็นภูมิทศัน์โดยรอบและภูเขา Erciyes ที�เห็นอยูลิ่บๆ มอง
หารูสีดาํที�เป็นสญัลกัษณ์ทางเขา้สู่ที�พกั อุโมงค ์และรังนกพิราบที�
สลกัเขา้ไปในเนื*อหินเมื�อหลายร้อยปีก่อน 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาว
ตุรกีที�มีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม 
และมีราคาแพง หาซื*อไดท้ั�วไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตาม



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

แหล่งที�ผลิต แต่ละทอ้งถิ�นจะมีสินคา้ขึ*นชื�อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที�มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว ์มีชื�อเสียงมากที�สุดตอ้งเป็น
ของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบที�ใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทั�วไป ที�นิยมขายกนั
อยา่งแพร่หลาย ทาํจากวสัดุ ทั*งขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเมื�อผกูปมแลว้จะตดัเสน้ใยออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวที�มีขนปุย
ฟูขึ*นมา เป็นลวดลายตามที�ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที�มีชื�อเสียง
จะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั*น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี, อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

  
เยน็ �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั3น ชมการแสดงพื3นเมือง “โชว์ระบําหน้าท้อง”BELLY 

DANCE เป็นการเตน้รําที�เก่าแก่อย่างหนึ� งเกิดขึ*นมาเมื�อประมาณ 

6000 ปี ใ น ดิ น แ ด น แ ถ บ อี ยิ ป ต์  แ ล ะ เ ม ดิ เ ต อ ร์ เ ร เ นี ย น  นัก

ประวติัศาสตร์เชื�อกนัว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคญัที�ได้

อนุรักษร์ะบาํหน้าทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนัและการเดินทางของ

ชาวยิปซีทาํให้ระบาํหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็น

ศิลปะที�โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีใน

ปัจจุบนั 

ที,พกั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถํ3า [ คืน GOREME KAYA HOTELหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถํ3าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ]ใช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

วนัที,เจ็ด กรุงองัการา •  สุสานอาตาเติร์ก •  เมืองอสิตันบูล    � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู่  กรุงอังการา (ANKARA) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ � ชั�วโมง หรือที�มีชื�อตามประวติัศาสตร์ว่า Angora เป็น

เมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒ รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตั*งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจ

กลางประเทศตุรกีบนที�ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ 

กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที�ตั*งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี 

เที,ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั3น ชม สุสานอาตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM MEMORIAL TOMB) เป็นที�ฝังศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูน้าํ

ในสงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจกัรออตโตมนัและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เดินทางสู่เมืองอสิตันบูล (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง) เป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกี ตั*งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอส

ฟอรัส ซึ� งทาํให้อิสตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตั*งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั�ง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวีปเอเชีย (ฝั�งอานาโตเลีย) 

เยน็ �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที,พกั GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ = ดาวที,เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

 

วนัที,แปด พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา  • ตลาดแกรนด์บาซาร์       

                                                                                                                                    � (เช้า/กลางวนั/อสิระอาหารเยน็) 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ช ม 

 

พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (DOLMABACHE PALACE) ซึ� งสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซึ� งทรงคลั�งไคลค้วามเป็น

ยโุรปอยา่งที�สุดทรงมีพระประสงคจ์ะให้พระราชวงัแห่งนี* เป็นที�ประทบัแห่งใหม่แทนพระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงั

โดลมาบาห์เชเนน้ความหรูหราอลงัการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปที�เด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่

สไตลบ์าร็อกตั*งตระหง่าน ขณะที�ตวัพระราชวงันั*นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน 

หอ้งโถงใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

  
จากนั3น นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส (BOSPORUS STRAIT) เป็นช่องแคบที�กั*นระหว่างตุรกีเธรซที�อยู่
ในทวีปยโุรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหนึ�งของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทางตอนใตที้�เชื�อมกบั
ทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใตเ้ชื�อมระหว่างทะเลดาํกบัทะเลมาร์มะราซึ� ง



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เป็นส่วนหนึ�งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนที�กวา้งที�สุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนที�แคบ
ที�สุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝั�งทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลที�มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 
ลา้นคน 
เที,ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั3น ชมสัญลกัษณ์ของเมืองนครอสิตันบูล “บลูมอสก์” (BLUE MOSQUE) สุเหร่าสีนํ3าเงิน สถานที�ที�ไม่ควรพลาดเมื�อเดินทาง
มาเยือนเมืองอิสตนับูล มีชื�อเรียกอีกอยา่งหนึ�งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที� 1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าที�มีแรงบนัดาลใจมาจาก
การสร้างที�ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหมี้ขนาดใหญ่กวา่วิหารเซนตโ์ซเฟียในสมยันั*น ซึ�งวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับ

เป็น 1 ใน 7 ของสิ�งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางสุเหร่าแห่งนี* ประดบัดว้ยกระเบื*องอซันิค บนกาํแพงชั*นในที�มีสีฟ้าสดใสลาย
ดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั�น ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื�อประชนัความงามกนัคนละฝั�ง ถา้มองจากดา้น
นอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ �หอ ซึ� งปกติมสัยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยิดแห่งนี* มี หอมินาเร็ตทั*ง 6 
หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื*นที�ใหล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย 
โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที�พกัสาํหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้นํ*า ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปทาํละหมาด 24 ชั�วโมง  

  
นําท่านชม ฮายาโซฟีอา (HAGIA SOPHIA) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูก
เปลี�ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ตั*งอยูที่�นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ�งก่อสร้างที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งและมกั
ถูกจดัใหอ้ยูใ่นรายการสิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยคุกลางจุดเด่นอยูที่�ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอยา่งที�ดีที�สุด
ของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถที์�ใหญ่ที�สุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระทั�งอาสนวิหารเซบียา
สร้างเสร็จในปี 1520สิ�งก่อสร้างที�ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างใหเ้ป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียน
แห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงัที�สามถูกสร้างขึ*นในสถานที�เดียวกนันี*  (โบสถส์องหลงัแรกถูกทาํลายในระหว่าง
การจลาจล) โบสถนี์* เป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากที�จกัรวรรดิออตโต
มนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหมด็ที� 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์ห้กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปปั* นต่าง ๆ 
ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากว่า 500 ปี และเป็น



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ตน้แบบของสุเหร่าออตโตมนัอีกหลายแห่ง เช่นสุเหร่าสุลต่านอาเหม็ด (สุเหร่าสีนํ* าเงิน), สุเหร่าเซห์ซาเด, สุเหร่าซือเลยม์านิเย 
และสุเหร่ารืสเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟีอากถู็กเปลี�ยนเป็นพิพิธภณัฑโ์ดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปัจจุบนั 

 
จากนั3น ชอปปิ3 ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (GRAND BAZAAR) เป็น
ตลาดที�เก่าแก่ที�สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมายาวนานกว่า v,lll 
ปี นอกจากจะเก่าแก่ที�สุดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบ
ออตโตมนัที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดในโลกอีกด้วย ภายในตลาดแก
รนด์บาซาร์มีร้านคา้มากกว่า �,lll ร้าน มีทางเขา้มากกว่า /v ทาง 
แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินคา้ชดัเจน สินคา้หลกัๆ ที�ขายในนี*
คือ เครื�องเงิน พรม สิ�งทอ เสื*อผา้ วตัถุโบราณ ทองคาํ และของที�
ระลึก 
เยน็ อิสระอาหารเย็น  ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ เ พื, อความ
สะดวกสบายในการชอปปิ3 ง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน อสิตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

หลงัจากนั3น ให้ท่านไดพ้กัผ่อนระหว่างรอเปลี�ยนเครื� องโดยมีร้านคา้ปลอดภาษี แบรนด์สินคา้ชั*นนาํ เช่น HERMES, 

LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยงัมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย  

วนัที�เก้า   สนามบินอสิตันบูล • กรุงเทพ 

<h.[= น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เที�ยวบินที�TK68  

h=.<= น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 

อตัราค่าบริการและเงื,อนไขรายการท่องเที,ยว 
ตารางวนัเดนิทางราคา 9 วนั 6 คืน เดนิทางโดยสายการบินเตอกชิแอร์ไลน์ (TK) 

วนัเดินทาง จาํนวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี,ยว 

<k – hm ก.พ. kT 
**วนัมาฆบูชา** 

35 
TK65 22.50-05.45 
TK68 01.50-15.05 33,900 33,500 32,900 6,000 

[[ ก.พ. – <h มี.ค. kT 35 
TK65 22.35-05.45 
TK68 01.50-15.10 33,900 33,500 32,900 6,000 

h[ – [< มี.ค. kT 35 
TK65 22.50-05.45 
TK68 01.50-15.05 32,900 32,500 31,900 6,000 

[k มี.ค. – <T เม.ย. kT 35 
TK65 22.50-05.45 
TK68 01.50-15.00 33,900 33,500 32,900 6,000 

<[ – h< เม.ย. kT 
**วนัจักรี** 

35 
TK65 21.45-04.10 
TK68 01.25-15.00 34,900 34,500 33,900 6,000 

hk – [m เม.ย. kT 35 
TK65 21.45-04.10 
TK68 01.25-15.00 34,900 34,500 33,900 6,000 

<h – <" พ.ค. kT 
**วนัแรงงาน** 

35 
TK65 21.45-04.10 
TK68 01.25-15.00 34,900 34,500 33,900 6,000 

ho – [k มิ.ย. kT 35 
TK65 21.45-04.10 
TK68 01.25-15.00 33,900 33,500 32,900 6,000 

***หมายเหตุ*** 
- ไฟท์บินขาไป TK 65 ตั3งแต่เดือนเมษายนจะบินเวลาเร็วขึ3นเป็น [h.m= น. - <m.h< น.  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัqวเครื,องบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถสะสม

ไมล์ได้ 

� ตัqวเครื,องบินภายในประเทศ NAV-IST เนฟเซไฮ-อสิตันบูล 

� ภาษีนํ3ามันและภาษีตัqวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ,มหากสายการบินปรับขึ3นก่อนวนัเดินทาง) 

� ค่าระวางนํ3าหนักกระเป๋าไม่เกนิ [< กก.ต่อ h ใบ(โหลดได้ท่านละ h ใบ)กระเป๋าถือขึ3นเครื,อง Hand Carry 7 กก.ต่อ h ใบ 

� ค่าที,พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ [ ท่าน) 

� ค่าอาหารทุกมื3อตามรายการระบุ,นํ3าดื,มบริการบนรถวนัละ h ขวด/ท่าน 

� ค่าเข้าชมสถานที,ตามรายการระบุ 

� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที,ท่องเที,ยวตามรายการระบุ 

� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ,นและหัวหน้าทวัร์นําเที,ยวคนไทย 

� ประกนัอุบัติเหตุวงเงินh,<<<,<<< บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน =<0,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที,จ่าย T%และภาษีมูลค่าเพิ,ม x% 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่านํ3าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี,เกนิกว่าสายการบินกาํหนด [< กโิลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื,องดื,มที,สั,งเพิ,มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที,ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที,ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที,กรมแรงงานทั3งที,เมืองไทยและต่างประเทศ

ซึ,งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ,น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั3งทริป o<USD/ท่าน 

 

เงื,อนไขการสํารองที,นั,ง 

h.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ]คณะเดินทาง [= ท่านขึ3นไป กรณีไม่ถึง [= ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื,อนการเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง 
หรือเปลี,ยนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ,มท่านละไม่เกนิ m,<<< บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า [< วนัก่อนการเดินทาง 
[.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา [<,<<< บาท ส่วนที,เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่าh= 
วนัมิฉะนั3นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง[hวนั) 
T. กรณยีกเลกิ 
T.h ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ]การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื,อนไขใดๆทั3งสิ3น 
3.[ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ]การคืนเงินทั3งหมดโดยไม่มีเงื,อนไขใดๆทั3งสิ3น 
m. กรณเีจ็บป่วย 
m.h กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ,งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื,อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั3งนี3ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที,ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื,อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
=.กรณีที,ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัqวภายใน เช่น (ตัqวเครื,องบิน,ตัqวรถทัวร์,ตัqวรถไฟ) กรุณาสอบถามที,
เจ้าหน้าที,ทุกครั3งก่อนทาํการออกตัqวหรือชําระค่าทวัร์เนื,องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี,ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ]ในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
 

โรงแรมที,พกั 
� สําหรับห้องพกัแบบ T เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั3น  

กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ T ท่าน บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ [ ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

� การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเดี,ยว 

 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชั3น 
� มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั3น อาจจะมีความแตกต่างกันกบัมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที,ระบุชื,อ

และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั3นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที,ยวของประเทศตุรกี

เท่านั3น ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัระดับสากลได้ 

 

รายละเอยีดเพิ,มเตมิ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� บริษัทฯมีสิทธิ]ในการเปลี,ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี,เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

� เที,ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที,ยว สามารถเปลี,ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า k เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื,อท่องเที,ยว

เท่านั3น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า k เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที,ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที,กรม

แรงงานทั3งจากไทยและต่างประเทศซึ,งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ(ซึ,งลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงื,อนไขนี3ในกรณทีี,เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ,งอาจจะปรับเปลี,ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ,งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที,ยว(ซึ,งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื,อนไขนี3ในกรณีที,เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ,งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที,ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื3อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกิดสิ,งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที,เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที,ยวเองหรือในกรณทีี,กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที,การตรวจคนเข้าเมืองทั3งที,กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที,ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ]ที,จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั3งสิ3น 

� ตัqวเครื,องบินเป็นตัqวราคาพิเศษ กรณีที,ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื,อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี,ยนชื,อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ3น ตามอตัราค่านํ3ามันหรือค่าเงินแลกเปลี,ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ]ปรับ

ราคาตัqวดังกล่าว 

� เมื,อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั3งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื,อนไขข้อตกลงต่างๆที,ได้ระบุไว้ข้างต้นนี3แล้วทั3งหมด 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� กรุ๊ปที,เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที,ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที,ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั3งหมด 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ3าเงิน)เดินทางเพื,อการท่องเที,ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ]ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั3งสิ3น 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื,อนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมดัจาํเพื,อประโยชน์ของท่านเอง* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


