
 

 

รหัสทัวร BID1900809 
ทัวรตุรกี มหศัจรรย TURKEY พกัหรู 5 ดาว 9 วัน 6 คืน (TK) 
น่ังบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย   ปามุคคาเล   วิหารเซนตโซเฟย 

สุเหลาสีน้ําเงิน   มาไมเมืองทรอย 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพ • ตุรก ี• อสิตนับูล     ไ (-/-/-)  

18.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุววรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เคาท์เตอร์ U ประตู � 
Turkish Airlines (TK)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

 
 

 

 

 

วนัที�สอง สนามบินอสิตนับูล • เมอืงชานักกาเล • เมอืงโบราณทรอย• ถ่ายรูปกบัม้าโทรจนั • เมอืงไอวาลคิ   
ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 
04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที�

เรียบร้อยแล้วพบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หน้าที�  (เวลาท้องถิ�นที�ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย � 
ชั�วโมง) 

ออกเดินสู่ เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกี ตั�งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ� ง
ทาํให้อิสตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที�ตั�งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั�ง Thrace 
ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝั�งอานาโตเลีย) 

เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง เป็นเมืองที�ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที�ยว

ที�สําคญัของตุรกี มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมีชื�อว่า โบกาซี� หรือ เฮลลสปอนต์มีความยาว 
65 กิโลเมตร ส่วนที�แคบที�สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เนื�องจากตั�งอยู่บนจุดแคบที�สุดของช่องแคบดาร์



 

 

ดาแนลส์ ใกลก้บั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั�งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชา
นกักาเล อยูห่่างจากกรุงอิสตนับูล เมืองหลวงของตุรกีดว้ยการเดินทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ชั�วโมง 
เคยเป็นที�ตั�งของเมืองทรอย ที�ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซากของกาํแพงเมืองที�เป็นหิน
หนาปรากฏอยู ่จึงเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญั 

เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตาํนานกรีกโบราณในมหากาพยเ์รื�อง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนาม

วา่ ‘โฮเมอร์’ (Homer) ไดมี้การบนัทึกเรื�องราวเกี�ยวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มีที�ตั�ง
อยู่ในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที� ดีที� สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทําให้นครแห่งนี�
สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อทั�งทางบกและทางนํ� าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได’้ ตาม
บนัทึกที�ว่านี� นั�นแรกเริ�มเดิมทีเหล่านักปราชญ์และผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหลายต่างก็เชื�อว่ากรุงทรอยเป็นแค่
เมืองในตาํนาน หาไดมี้อยู่จริงบนโลกใบนี� ไม่ หากแต่เมื�อราว 140 ปีที�แลว้ มีผูค้น้พบซากของเมือง
โบราณแห่งหนึ�ง ซึ� งเชื�อกนัวา่นี�คือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นมา้ขนาดใหญ่ที�ทาํจากไม ้จาก

มหากาพยอี์เลียดเรื�องสงครามเมืองทรอย มา้ไมนี้� เกิดขึ�นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมือง
ทรอย ที�มีป้อมปราการแข็งแรง หลงัจากที�รบยืดเยื�อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมนี้�



 

 

ขึ�นมา แลว้ลากไปวางไวห้นา้กาํแพงเมืองทรอย แลว้ให้ทหารกรีกแสร้งทาํเป็นล่าถอยออกไป เมื�อชาว
ทรอยเห็นแลว้เขา้ใจวา่เป็นบรรณาการที�ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ�นมาเพื�อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึง
ลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและฉลองชยัชนะ เมื�อตกดึก ทหารกรีกที�ซ่อนตวัอยูใ่นมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมือง
และปลน้เมืองทรอยไดเ้ป็นที�สาํเร็จ 

เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารเดินทางสู่เมืองไอวาลคิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.��ชั�วโมง  
ที�พกั HALIC PARK HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ � ดาวตามมาตรฐานดาวตุรก ีที�เมืองไอวาลคิ 
 

วนัที�สาม คุชาดาสึ • เมอืงโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • โรงงานผลติเสื�อหนัง • ปามุคคาเล 
                          ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 
เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น เดินทางสู่เมืองคุชาดาสึ (Kusadasi)ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที�ได้มีการ

บาํรุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีแห่งหนึ�งของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณที�ยิ�งใหญ่ สวยงามสม
กบัการเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และ
โรมนั มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที�อยู่อาศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที�อพยพมาจากกรีก ซึ� งรุ่งเรือง
ขึ�นมาในศตวรรษที� 6 ก่อนคริสต์กาลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั�นได้ชื�อว่าเป็นเลิศทางด้านยุทธศาตร์
ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั�งอยู่ติดกบัทะเลอีเจี� ยน เรือสินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมือง
มาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั�นตั�งอยูใ่นหุบเขาที�ขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอเรสซสั (Mount 
Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาํใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 
 

 

 

 

 
 
บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เชื�อกันว่าเป็นที�สุดท้ายที�พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ
สิ�นพระชนม์ในบา้นหลงันี� ตั�งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ที�คริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาส
ขึ�นไปนมสัการใหไ้ดส้ักครั� ง 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร ชม โรงงานผลิตเสื�อหนัง ที�มีคุณภาพและชื�อเสียงของตุรกี เสื� อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทันสมัย มีนํ� าหนัก เบา ฟอกหนังดี  นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ� น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือ
สหรัฐอเมริการครึ� งต่อครึ� ง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทั�วโลกจากนั�น ชิม และชอปปิ� ง ที� 
ร้านขนมเตอร์กิช ดีไลท์ ขนมหวานสัญชาติตุรกี ซึ� งคนทอ้งถิ�นเรียกกนัวา่ โลคุม (Lokum) เป็นขนม
หวานทรงลูกเต๋า ที�ประกอบขึ�นจากแป้งและนํ� าตาล มกัจะมีอลัมอนด์ ถั�วพิสตาชิโอ วอลนทั และแมค
คาเดเมีย ผสมเขา้ไปดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�น      นาํท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง.  
เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั PAM THERMAL HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ � ดาวที�เมือง PAMUKKALAมาตรฐานดาวตุรก ี
 



 

 

วนัที�สี� ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมอืงคอนย่า • ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ • พธิภัณฑ์เมฟลานา  ไ (เช้า/
กลางวนั/เยน็) 

เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั�งอยูใ่นเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเด
นิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียงนํ� าพุเกลือร้อน ซึ� งเกิดขึ�นจากการเกิดแผ่นดินไหว
ของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที�
แห่งนี� เกิดขึ�นจากบ่อนํ� าร้อนที�อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึ� งเมื�อนํ� าพุร้อนระเหย
ขึ�นมาเป็นเวลาเนิ�นนาน ไอนํ� าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั�นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็น
ผนังสีขาวขึ�นนั�นเองดว้ยความเชื�อว่า ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที�ศกัดิ� สิทธิ�  ซึ� งมีสรรพคุณในการ
รักษาบาํบดัการอาการต่าง ๆ ทาํให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมนัได้เขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อนํ� าพุร้อน
แห่งนี�  และขนานนามเมืองนั�นว่า ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัดิ� สิทธิ�  และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใช้
เป็นสปาบาํบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู่ เมืองคอนย่าใชเ้วลาประมาณ � ชั�วโมง เมืองนี� เป็นเมืองสาํคญัทางศาสนาอิสลามเป็นเมืองตน้กาํเนิด

ศาสนาอิสลาม  เชิญท่านมาในดินแดนแห่งนี�พิธีที�แตกต่างออกไปจากอิสลามทั�วไปคือพิธี Sema 
Dance เป็นการเตน้รําแบบใส่ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพื�อเขา้ถึงพระเจา้ 



 

 

ระหวา่งทาง นาํท่านแวะเมืองอิสปาร์ตา้ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดอกลาเวนเดอร์ มาจากภาษาละตินวา่ “Lavare” ที�
แปลวา่ “ซกั” หากยอ้นไปสมยัโรมนัจะเห็นวา่ผูค้นใชด้อกลาเวนเดอร์ในการทาํความสะอาดผา้เพื�อให้
ผา้คงความหอมสะอาดสดชื�น และนิยมใชใ้นการทาํความสะอาดผา้ปูเตียง จากตาํนานเล่าวา่ พระนาง
คลีโอพตัราไดฉี้ดพรมความหอมที�มีกลิ�นลาเวนเดอร์ลงไปบนร่างกายเพื�อที�จะย ั�วยุคนรักของเธอ และ
วา่กนัวา่คู่รักจะไม่มีวนัทะเลาะกนัเมื�อใชก้ลิ�นลาเวนเดอร์โปรยลงบนเตียง ส่วนในยคุกลางหญิงสาวใน
เทือกเขาแอลป์ ไดน้าํเอากลีบดอกลาเวนเดอร์ใส่ในเสื�อผา้ของคนรักเพื�อทาํให้เขาคิดถึงเธออยู่เสมอ 
เหตุนี� จึงทาํใหก้ลิ�นลาเวนเดอร์กลายเป็นกลิ�นยอดนิยม โดยเฉพาะคู่รัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
นาํท่านชม  พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)หรือสาํนกัลมวน ก่อตั�งขึ�นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า 

เจลาเลดดิน ซึ� งเชื�อกนัวา่ชายคนนี� เป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจ
ลาเลดดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงั
แบบมุสลิม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั RAMADA PLAZA KONYA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ � ดาวมาตรฐานดาวตุรกทีี�เมืองคอนย่า 
 
วนัที�ห้า เมอืงคอนย่า • สถานนีคารวาน • เมอืงคปัปาโดเกยี • พพิธิภัณฑ์เกอเรเม • นครใต้ดนิคาดคั • โชว์

ระบําหน้าทอง Belly Dance ไ (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai) มกัจะเป็นสิ�งก่อสร้าง

ที�มีอิทธิพลจากเปอร์เชียที�ก่อสร้างเป็นที�พกัเล็กขา้งทาง
ที�นักเดินทางสามารถใช้สําหรับการพกัผ่อนให้หาย
เหนื�อยจากการเดินทางสถานีคาราวานตั�งอยูไ่ดจ้ากการ
คมนาคมทางการคา้ การติดต่อสื�อสาร และการเดินทาง
ของผูค้นในเครือข่ายของเส้นทางารคา้ (traderoutes)ที�
ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวนัออก
เฉียงใต ้สถานีคาราวานอาจจะเป็นที�รู้จกัในภาษาไทย
ดว้ยชื�อเรียกวา่ "โรงเตี�ยม" 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกยี(Cappadocia)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์แปลวา่ 
“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั�งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื�นที�พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ
เยส และภูเขาไฟ ฮาซานเมื�อประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้(ปัจจุบนัภูเขาไฟทั�ง 2 ดบัแลว้)ทาํให้ลาวาที�พ่น
ออกมาและเถ้าถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายไปทั�วบริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั�นใหม่ขึ�นมา  จากนั�น
กระแสนํ� า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื�อยๆนับ
แสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย
(คว ํ�า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง จนผู ้คนในพื�นที� เรียกขานกันว่า “ปล่องไฟ



 

 

นางฟ้า” ที�ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พื�นที�มหัศจรรยแ์ห่งนี� เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

จากนั�น นครใต้ดินคาดัค(CardakUnderground City)เกิดจากการขุดเจาะพื�นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั�น เพื�อใช้
เป็นที�หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั�งจากชาวอาหรับจาก
ทางตะวนัออกที�ตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนนี� เพื�อหวงัผลประโยชน์ทางการคา้และชาวโรมนัจาก
ทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั�งตอ้งการที�จะหยุดย ั�งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบ
นี�ดว้ยเมืองใตดิ้นแห่งนี� มีครบเครื�องทุกอยา่งทั�งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ�า ห้องถนอมอาหาร หอ้งครัว 
ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั�น แต่ว่า
อากาศในนั�นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี�ย 17-18 
องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที�ดี มีทางออกฉุกเฉินที�เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ทาํให้
อากาศถ่ายเท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม เป็นสถานที�ที�มีความงดงามและเต็มไปดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

ไดรั้บขึ�นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1984 สร้างโดยชาวคริสต์ที�หลบหนีการ
เข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถ์ไวม้ากกวา่ 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลาง
สํานักสงฆ์เมื�อราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถํ� าที�ถูกวาดไว้
ตั�งแต่ศตวรรษที� 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น นําท่านชมการแสดงพื�นเมือง “โชว์ระบําหน้าท้อง” Belly Danceเป็นการเตน้รําที�เก่าแก่อยา่งหนึ�ง เกิด

ขึ�นมาเมื�อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปตแ์ละเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวติัศาสตร์เชื�อกนัวา่ ชน
เผา่ยปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคญัที�ไดอ้นุรักษร์ะบาํหนา้ทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของ
ชาวยปิซีทาํให้ระบาํหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงาม จนกลายมา
เป็นระบาํหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที�พกั                พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถํ�า � คืนUCHSAR CAVE HOTELหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนัมาตรฐานตุรก ี
** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถํ�าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ใช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที�หก            นั�งบอลลูนชมววิเมอืงคบัปาโดเกยี (ไม่รวมค่านั�งบอลลูน) • ชมโรงงานผลติพรมทอมอื • โรงงาน
เซรามคิ • จวิเวอรี�เมอืงองัการา•ทะเลสาบนํ�าเคม็ •กรุงองัการา •สุสานอาตาเตริ�กไ (เช้า/กลางวนั/
เยน็) 

05.00 น. นําท่านเดินทางไปสัมผสับรรยากาศเมืองคัปปาโดเกยียามเช้า โดยการขึ�นบอลลูน โดยท่านจะเห็นววิทั�ว
เมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนั�งบอลลูนใช้เวลาประมาณ � ชั�วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ 
ค่าบริการท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทางหัวหน้าทวัร์อกีทใีนวนัที�จะเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห ลั งจ าก ที� ท่ าน ได้ นั� งบ อ ล ลู น แ ล้ ว ท่ าน จ ะ ได้ รับ ใบ รับ รอ ง Flight 
Certificate ที�มีชื�อของท่านว่าได้พิชิตบอลลูนที�วิวสวยติดอันดับโลก และดื�มดํ�าฉลองกับ

แชมเปญด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากบัการมาเยือนเมืองคัปปาโดเกีย ในยามเช้า
บรรยากาศเหมือนกบัอยู่ในดินแดนเทพนิยาย  

เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตุรกีที�มีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซื�อไดท้ั�วไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที�ผลิต แต่ละทอ้งถิ�นจะ
มีสินคา้ขึ�นชื�อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที�มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีชื�อเสียงมากที�สุดตอ้งเป็น
ของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบที�ใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็น
พรมทั�วไป ที�นิยมขายกนัอยา่งแพร่หลาย ทาํจากวสัดุ ทั�งขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเมื�อผกูปม
แลว้จะตดัเส้นใยออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวที�มีขนปุยฟูขึ�นมา เป็นลวดลายตามที�ตอ้งการ อีกแบบคือ 
"คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลี ชนิดที�มีชื�อเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค
จากนั�น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี� อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยัจากนั�นนาํ
ท่านเดินทางสู่ เมืององัการาใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ � ชั�วโมง 

เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป ทะเลสาบนํ�าเค็ม Lake Tuz (TuzGolu)ทะเลสาบนํ� าเค็มที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองของตุรกี 

เมื�อหน้าร้อนมาถึงนํ� าจะเหือดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็น
เป็นพื�นสีขาวสุดลูกหูลูกตา และยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํหนงัStar War อีกดว้ย กรุงองัการา(Ankara) 
หรือที�มีชื�อตามประวติัศาสตร์วา่Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 
๒  รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตั�งอยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที�ราบสู
งอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ 
กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที�ตั�งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ
ในตุรกี 

จากนั�น ชม Ataturk Mausoleum หรือMemorial tombเป็นที�ฝังศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูน้าํใน
สงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจกัรออตโตมนัและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี 
 
 
 
 
 
 
 

 
เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที�พกั ALTINEL HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ � ดาว ตามมาตรฐานระดับดาวตุรก ีเมืององัการา 



 

 

วนัที�เจด็ กรุงองัการา • นครอสิตนับูล • ช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ ไ (เช้า/
กลางวนั/เยน็) 

เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูลใชเ้วลาในการเดินทาง � ชั�วโมง 
เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น นําท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait)เป็นช่องแคบที�กั�นระหว่างตุรกีเธรซที�อยู่ใน

ทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหนึ� งของตุรกีคู่กับช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ทางตอนใต้ที� เชื�อมกับทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์
ดาเนลส์ทางตอนใตเ้ชื�อมระหวา่งทะเลดาํกบัทะเลมาร์มะราซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนที�กวา้งที�สุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนที�แคบที�สุดกวา้ง 
700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝั�งทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลที�มีประชากร
หนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชม  พระราชวงัโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)ซึ� งสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซึ�งทรงคลั�ง
ไคล้ความเป็นยุโรปอย่างที�สุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งนี� เป็นที�ประทบัแห่งใหม่แทน
พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช เน้นความหรูหราอลงัการสะทอ้นความเป็น



 

 

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปที�เด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั�งตระหง่าน ขณะที�
ตวัพระราชวงันั�นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถง
ใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที�พกั QUA HOTELหรือ RETAJ ROYAL เทยีบเท่าระดับ � ดาวกรุงอสิตันบูล ตามมาตรฐานระดับดาวตุรก ี
วนัที�แปด บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • อโุมงค์เกบ็นํ�าใต้ดนิเยเรบาตนั • ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวงัทอปกาปึ• 

สไปซ์มาเกต็ ไ(เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า ไบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั�น ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีนํ�าเงินสถานที�ที�ไม่ควร

พลาดเมื�อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีชื�อเรียกอีกอยา่งหนึ� งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที� 1 (Sultan 
ahmet I) เป็นสุเหร่าที�มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที�ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่
กว่าวิหารเซนต์โซเฟียในสมัยนั� น ซึ� งวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสิ� ง
มหัศจรรย์ของโลกในยคุกลางสุเหร่าแห่งนี�ประดบัดว้ยกระเบื�องอซันิค บนกาํแพงชั�นในที�มีสีฟ้าสดใส
ลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั�น ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื�อประชนัความ
งามกนัคนละฝั�ง ถา้มองจากดา้นนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ �หอ ซึ� งปกติมสัยิดจะมีหอสวด
มนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยิดแห่งนี� มี หอมินาเร็ตทั�ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหน้าต่าง 260 บาน สลบัดว้ย
กระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื�นที�ให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอน
ศาสนา โรงพยาบาล ที�พกัสําหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้นํ� า ปัจจุบนัเปิดให้เขา้ไปทาํละหมาด 24 
ชั�วโมง  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมา

ถูกเปลี�ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ตั�งอยูที่�นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ�งก่อสร้างที�
ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งและมกัถูกจดัให้อยูใ่นรายการสิ�งมหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางจุดเด่นอยูที่�ยอด
โดมขนาดมหึมากลางวหิาร และนบัเป็นตวัอยา่งที�ดีที�สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟีอา
เคยเป็นโบสถ์ที�ใหญ่ที�สุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระทั�งอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520
สิ�งก่อสร้างที�ปรากฏอยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปัจจุบนัถูกสร้างใหเ้ป็นโบสถ์ในระหวา่งปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบ
แซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงัที�สามถูกสร้างขึ�นในสถานที�เดียวกนันี�  (โบสถส์องหลงัแรกถูกทาํลายใน
ระหวา่งการจลาจล) โบสถ์นี� เป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีใน
ปี 1453 หลงัจากที�จกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที� 2 จึงดดัแปลง
โบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปปั� นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม
เช่นเสามินาเรต แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากวา่ 500 ปี  



 

 

ชม อุโมงค์เก็บนํ�าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เป็นอุโมงค์เก็บนํ� าที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในนครอิส
ตนับูลสามารถเก็บนํ�าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างขึ�นตั�งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 6 ภายในอุโมงค์
มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ตั�งแต่คํ� าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น ปัจจุบันเป็นเพียงที�ท่องเที�ยวอย่างเดียว
เท่านั�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง ไรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั�น ชม จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที�มีชื�อเรียกมาแต่โบราณวา่ ฮิปโปโดรม

(Hippodrome)ซึ� งย่านแห่งนี� แต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลาน
กวา้งสําหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที�มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 
3 ตน้ คือ เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสี� เหลี�ยมฐานกวา้ง
แล้วค่อย ๆ เรียวยาวขึ� นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นที�  2 เรียกกันทั�วไปว่า เสางู(Bronze 
SerpentineColumn)เป็นเสาบรอนซ์ที�แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี�ยวกนัไปมา ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นเสาแบบกรีกที�เก่าแก่ที�สุดที�มีเหลืออยู่ในอิสตนับูล และเสาตน้ที� 3 มีชื�อว่า เสาคอนสแตนติน 



 

 

(Column of Constantine) สร้างขึ�นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้
ถูกศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัที�ประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 

ศตวรรษ สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เมต็ผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทอปกาปึเคยเป็นสถานที�ฝึกขุนนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซึ� งคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวก
นอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื�อขุนทหารเหล่านี� ออกมารับ
ราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหาร



 

 

เลยดว้ยซํ� า ในที�สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที� 3' ก็ตดัสินใจยบุระบบขุนนางทหารรับใชซึ้� งยืนยงมากวา่ 350 ปี
นี� ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการนําการจัดทัพแบบยุโรปมา
ใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที�ใช้เก็บมหาสมบัติอันลํ�าค่าอาท ิ
เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื�องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื�องทรง
ของสุลต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นที�สําหรับแสดงทรัพยส์มบติัอนัมีค่าของสุลต่านของออตโต
มานสมยัต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชั�นนอก, พระราชวงัชั�นใน และฮาเร็ม ในอดีต
ภายในพระราชวงันี� จะมีข้าราชบริพารทาํงานกันอยู่ประมาณ 5 พนัคน จึงมีสภาพคล้ายตวัเมืองที�
ซบัซ้อนอยูใ่นตวัเมืองอีกชั�นหนึ�ง ตวัพระราชวงันั�นไดรั้บการตกแต่งอยา่งวิจิตรในยคุที�จกัรวรรดิออต
โตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  

จากนั�น ช้อปปิ� งณสไปซ์มาเกต็เป็นตลาดที�มีอายเุก่าแก่ยาว 
นาน ถึง ��� กวา่ปีสินคา้ที�ขายอนัดบัหนึ�ง ไดแ้ก่ 
เครื�องเทศ ตามชื�อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุก
ร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะ
บรรจุเครื�องเทศกลิ�นต่างๆ เช่นเครื�องเทศสําหรับ
หมักเนื� อ ต้มนํ� าซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเน
มอนที�ใชผ้สมกบัเครื�องดื�มนอกจากเครื�องเทศแลว้
ยงัมีสินค้าประเภทถั�ว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้
อบแห้ง นํ� าผึ�งแทน้ํ� ามนัหอมระเหย ที�นกัท่องเที�ยวนิยมซื�อติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิช
ดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้ตาํรับแท้ๆ  

เยน็ ไรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั�น ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 
20.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที�ยวบินที�TK68 
วนัที�เก้า สนามบินอสิตนับูล• กรุงเทพ 

��.�� น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที�ยวบินที�TK68  
��.�� น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 
ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ี� วนั � คนื เดนิทางโดยสายการบนิเตอกชิแอร์ไลน์(TK) 
เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดี�ยว 

�� ก.ค. �� �� ก.ค. �� TK065/TK068 34,900 34,900 33,900 6,000 



 

 

** คณะเดนิทางจาํนวน �� ท่านต่อกรุ๊ป** 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั�วเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK)ไม่สามารถ
สะสมไมล์ได้ 

 ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน �� กก.ต่อ � ใบ (โหลดได้ท่านละ � ใบ)กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง Hand Carry 7 กก.

ต่อ � ใบ 
 ค่าที�พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ � ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื�อตามรายการระบุ,นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ � ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวคนไทย 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน�,000,��� บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน ��0,000 บาท 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที�จ่าย �%และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 
 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบินกาํหนด �� กโิลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั�งทริป 90 USD/ท่าน 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 

�.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�คณะเดินทาง �� ท่านขึ�นไป กรณไีม่ถึง �� ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื�อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ�มท่านละไม่เกนิ �,��� บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า �� วนัก่อนการ
เดินทาง 



 

 

�.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ��,��� บาท ส่วนที�เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า�� วนัมิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง��วัน) 
�. กรณยีกเลกิ 
�.� ยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางต้องทาํก่อนการเดินทาง �� วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณี
วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 
3.�ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินทั�งหมดโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 
�. กรณเีจ็บป่วย 
�.� กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื�อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 
�.กรณีที�ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน,ตั�วรถทวัร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทาํการออกตั�วหรือชําระค่าทวัร์ เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการรับผดิชอบทุกกรณี 

โรงแรมที�พกั 
 สําหรับห้องพักแบบ � เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ � ท่าน บริษัทฯ

ขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ � ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบเดี�ยว 

Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชั�น 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั�น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที�

ระบุชื�อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั�นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที�ยว
ของประเทศตุรกเีท่านั�น ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิ�มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อ

ท่องเที�ยวเท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจาก
ความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ�น ตามอตัราค่านํ�ามันหรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ�ปรับราคาตั�วดังกล่าว 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 
แล้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


