
 

 

รหัสทัวร FIN1902857 
ทัวรตุรกี เที่ยวฟนอาณาจักรรออตโตมัน อารยธรรม 2 ทวีป  
8 วัน 6 คืน [TK] 
สุเหราสีเขียว  ตลาดผาไหมบูรซา  เพอรกามอน  วิหารอะโครโปลิส  คูซาดาซึ  
เมืองโบราณเอเฟซุส  โรงงานเครื่องหนัง  บานพระแมมารี  ปามุคคาเล 
คอนยา  นครใตดินไคมัคล ีคอนยา  นครใตดินไคมคัล ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – บูรซา  
06.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบนิ เตอรกิช แอรไลน เจาหนาทีท่ัวรคอย
ตอนรบัและอํานวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางสู อิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบินที่ 
TK59 

15.50 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรก ีผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) นําทานออกเดินทางสู บรูซา (Bursa) 
ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมงโดยประมาณ มปีระชาการ
อาศัยอยูประมาณ 1.5 ลานคน มีความสาคัญและใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศ
และเมืองน้ียังมีช่ือเสียงทางดานเสนไหมเพ่ือสงออกไปตลาดตางๆ ประมาณ 70 
เปอรเซ็นต เพื่อนาไปทอเปนพรมในอดีตเคยเปนศูนยกลางการปกครองของ
อาณาจักรออตโตมาน ต้ังแตป ค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดยายเมอืงหลวงไป
ต้ังที่เอเดอเน ท่ีอยูทางดานเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปล  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม (1)  
ท่ีพัก    โรงแรม IBIS BURSA หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่สอง สุเหราสีเขียว – สุเหราสีเขียว – ตลาดผาไหมบูรซา – เพอรกามอน – วิหารอะโคร
โปลิส – คูซาดาซ ึ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
 นําทานชม สุเหราสีเขียว (Green Bursa Mosque) 

ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดออน และประณีต
ของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด 
และซับซอนอยางพิสดาร ท้ังลายรูปวงกลม รปูดาว ซึง่
เปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต 
ใหทานไดชมความสวยงามขอ  งตัวเมืองท่ีในอดีต
กษัตริยที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใชเมืองน้ีเปนที่ฝงศพ และ
นอกจากน้ันยังถกูตกแตงใหเปนสวนที่สวยงามรมร่ืนไปดวยตนไมท่ีเขียวชอุมเปน
จํานวนมาก จนไดช่ือวาเปนเมืองท่ีมีสีเขียว (Green Bursa) สุสานสีเขียว 
(Green Tomb) สุเหราสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทาง
ศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแหงหน่ึงของเมืองเบอรซา ถกูสรางข้ึนในชวงป ค.ศ. 
1491 - 1421 โดยสถาปนิก ช่ือ Haci Ivaz Pasa โดยใชรูปแบบ



 

 

สถาปตยกรรมแบบเบอรซา อาคารสุเหรามีความโดดเดนดวยการใชกระเบ้ืองหิน
ออนสีฟ�าเขียวในการตกแตง ผนังและเพดานดานในก็ถกูตกแตงดวยกระเบ้ืองโม
เสคสีฟ�าเขียวเชนเดียวกัน นอกจากน้ีภายในสเุหราแหงน้ียังมีท่ีบรรจศุพของ
สุลตานเมหเมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แหงน้ีจึงถือไดวาเปนสถาปตยกรรมที่
ทรงคุณคาของประเทศตุรก ีนําทานเดินทางสู ตลาดผาไหมบูรซา (Bursa Silk 
Market) ตลาดผาไหมเมืองบูรซาที่ต้ังอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศ
ตุรก ีซึ่งอยูไมจากทะเลมารมามากนัก โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลติภัณฑจากผา
ไหมเปนหลัก โดยเฉพาะผาคลุมศีรษะลวดลายพ้ืนเมืองจะขายดีเปนพิเศษ อัน
เน่ืองมาจากตุรกีเปนประเทศท่ีมีผูนับถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ ซึ่ง
นอกจากผาคลุมแลวกย็ังมีเส้ือผาหลากหลายแบบ และดวยสีสันของผาไหมที่
สดใสน่ีเองท่ีทําใหตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดท่ีสวยงามท่ีสุด ครัง้หน่ึงสมเด็จพระ
นางเจา ควีนอลิซาเบท แหงอังกฤษเคยมาเยอืนท่ีแหงน้ีดวยนําทานออกเดินทางสู 
เพอรกามอน (Pergamon) ระยะทาง 267 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง
โดยประมาณ ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.
ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ซ่ึงเปนเมืองโบราณของกรีกที่มคีวามสําคัญของ
พวกเฮเลนนิสติก  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3)  
 นําทานชม วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เปนโครงสรางฐานใน

การป�องกนัเมืองของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซ่ึงผูต้ังถิ่นฐานในสมัยน้ันมกัเลือกที่
สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหา
นครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบื้องลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี 
โดยเมืองดานบน (upper town) จะเปนพ้ืนที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่
ศักด์ิสทิธิ์ พระราชวังและพ้ืนท่ีใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนช้ันสงูเทาน้ัน สวน
ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง นําทานออกเดินทางสู 
คูซาดาซ ึ(Kusadasi) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง
โดยประมาณ  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4)  
ท่ีพัก    โรงแรม ADA CLASS KUSADASI หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่สาม เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บานพระแมมารี – ปามุคคาเล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 



 

 

 นําทานเขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี
ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและ
ยิ่งใหญท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคั่งท่ีสุด 
ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The 
Library of Celsus) หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดย
บริเวณประตูทางเขามรีูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู 
ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความ
เฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีท้ัง 4 องคน้ีเปนของจําลอง 
สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 
คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมี
ลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึ้นไป ปจจบุันยังสามารถใชงาน
ไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว หองอาบนํ้าแบบโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึง
ทุกวันน้ี นําทานเขาชมบานของพระแมมาร ี(House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือ
กันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารมีาอาศัยและส้ินพระชนมในบานหลงัน้ี ถกูคนพบ
อยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช 
Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากน้ัน 

 นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา (Leather Factory)  ซึง่ตรุกีเปนประเทศที่
ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดเปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสงูที่สุด
อันดับตนๆของโลก อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาล ีเชน 
Versace, Prada, Michael kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตาม
อัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (6)  
นําทานออกเดินทางสู ปามุคคาเล (Pamukkale) 
ระยะทาง 222 กโิลเมตรใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง
โดยประมาณ เมืองที่มน้ํีาพุเกลือแรรอนไหลทะลุข้ึนมาจาก
ใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอน
ไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปตยกรรมสีขาวขึ้น
สวยงามแปลกตา นําทานเขาชม ปราสาทปุยฝ�าย 
(Cotton Castle) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชมหนาผาท่ีขาวกวางใหญ
ดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง ถามองดูจะดู



 

 

เหมอืนสรางจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ�าย นํ้าแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน 
หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35 
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติใน
การรกัษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสงู โรคทางเดินปสสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรกัษาโรคได จากน้ันนําทาน
เขาชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยกอนน้ันเช่ือ
กันวาเปนนครศักดิ์สิทธ์ิ ดวยช่ือวาเฮียรา (Hiera) ที่แปลวาศักดิ์สิทธ์ิ (Holy) และ
โปลิส (Polis) ท่ีแปลวานคร (City) ซึ่งกอต้ังโดยกษตัริยยูเมเนสที่สองแหงแพอร
กามุม นอกจากน้ีทานยังชมสถานที่สําคัญอ่ืน ๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล 
(Pamukkale Museum) โรงอาบน้ําโรมัน (The Baths) ซากโบสถสมัยไบแซน
ไทน ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The 
Theatre) เปนตน 

ค่ํา   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (7)  
ท่ีพัก    โรงแรม TRIPOLIS PAMUKKALE หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วนัที่ส่ี  คอนยา – นครใตดินไคมัคล ี– คัปปาโดเกีย  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 

 นําทานออกเดินทางสู คอนยา (Konya) ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทาง 5 ช่ัวโมงโดยประมาณ ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค
ในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ี
อีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรก ี

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (9)  
นําทานออกเดินทางสู นครใตดินไคมัคล ีหรือ นครชาดัค (Underground City 
of Derinkuyu or Kaymakli) ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 
ช่ัวโมงโดยประมาณ เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดนิลึกลงไป 10 กวาช้ัน เพ่ือใชเปนที่
หลบภัยจาก เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากชาวโรมนั ทีต่องการทําลายลางพวกนับถือ
ศาสนาคริสต นครไคมคัลีมีช้ันลางที่ลึกที่สุดลึก
ถึง 85 เมตร เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุก
อยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอม
อาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนี
ฉุกเฉิน ฯลฯ บางหองเปนหองโถงกวางวากันวา
สามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คนจากน้ันนํา



 

 

ทานเดินทางสู คัปปาโดเกีย (Cappadocia) คัปปาโดเกีย เปนเมืองมรดกโลกอีก
แหงหน่ึงในตุรก ีช่ือเมอืงมาจากรากศัพยภาษาเปอรเซีย วา คัตปาตุกา มี
ความหมายวาดินแดนท่ีมีมาแสนสวย ตัวเมืองสามารถมองเห็นทั้งทะเลดําและ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดท้ังสอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมปิระเทศอัน  นา
อัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ ที่
งดงาม ต้ังอยูทางตอนกลางของตุรก ีเปนพ้ืนที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิ
เยสและภเูขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาท่ีพนออกมาและเถา
ถานจํานวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินช้ันใหมข้ึนมาจากน้ัน
กระแส น้ํา ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟนับแสนนับลาน
ปจนเกิดเปนภมูิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ทีเ่ต็มไปดวยหนิรูปแทง กรวย 
ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคน
ในพ้ืนท่ีเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ในปค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศให
พ้ืนท่ีมหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี   

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (10)  
จากน้ันนําทานชม ระบําหนาทอง (Belly Dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดง
ระบําหนาทองในช่ือ Cappadocia Turkish การแสดงระบําท่ีที่สืบทอดกันมา
ยาวนานและเกาแกท่ีสุดของโลกเลยกวาได แรกเร่ิมการระบําหนาทองนั้นเกิดขึ้นใน
อียิปตโบราณและแพรกระจายไปยงัตะวันออกกลาง ในอียิปตโบราณผูหญิงมัก
เตนรําเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตที่มีแตความสุข  

ท่ีพัก    โรงแรม MUSTAFA CAPPADOCIA หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันทีห่า คอนยา – นครใตดินไคมัคล ี– โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก – เครื่องประดับ  
อังการา 
*** ทานที่สนใจน่ังบอลลูนสามารถติดตอแจงความประสงคไดท่ีไกด อัตราคาบริการไมรวมอยูใน
ราคาทัวร (Optional Tour) *** 

บอลลูนทัวร (Balloon Tour) ** สําหรับทานที่
สนใจข้ึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปา
โดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จําเปนตองออกจาก
โรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมรีถ
ทองถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงาม
ของเมืองคัปปาโดเกีย ในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได
ยาก ใชเวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน 



 

 

ประมาณ 30 – 45 นาท ีอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมใน
การขึ้นบอลลูน ทานละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD) ข้ึนอยู
กับฤดูกาลและชวงเวลา 
ขอควรทราบ : 
- กรมธรรมประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรมเสรมิ
การข้ึนบอลลูน และเคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันกิจกรรมขึ้นอยูการรับผิดชอบใน
ชีวิตและทรัพยสินของทานเอง 
- ทานท่ีเมารถ กรุณาทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอยคร่ึงช่ัวโมงกอนออก
เดินทาง และควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบต้ังแตกอนวันเดินทางและเขารวม
กิจกรรม 
- กิจกรรมน้ี ไมอนุญาตใหผูท่ีเปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ต้ังครรภ เขารวมโดย
เด็ดขาด กรณีเกดิความเสียหายไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (11) 
 นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (Goreme) เปนเมืองท่ีต้ังอยูในอาณาบริเวณ

ของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เมืองเกอเรเม
ต้ังอยูในบริเวณทีเ่ปนทีต้ั่งถิ่นฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนที่ท่ีชาวค
ริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนท่ี
คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะ
เห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองทีม่ี
ช่ือเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเครือ่งเซรามิกล้ําคาแหงหน่ึงท่ีมี
ช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลกนําทานเขาชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Open Air 
Museum of Goreme) ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เม่ือป ค.ศ. 1985 เปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการ
ขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรกุรานของชน
เผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต นําทานชม โบสถเซนตบารบารา (St. 
Barbar Church) โบสถมังกร (Snake Church) และ โบสถแอปเปم�ล (Apple 
Church) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (12) 
 นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวก

ขนาดใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อัน



 

 

เกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบท่ัวทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย และถามองดีๆ
จะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณท่ีสูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร กม็ี
ไวทําหนาที่เปนป�อมปราการท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยาม
มีภัยอีกดวย จากน้ันอิสระใหทานไดถายภาพบานพ้ืนเมืองที่มีผูคนอาศัยอยู 
จากน้ันใหทานไดแวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) โรงงานเซรามิก 
(Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือให
ทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและช่ือเสียงโดง
ดังไปท่ัวโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย นําทานออกเดินทางสู 
กรงุอังการา (Ankara) ระยะทาง 291 กโิลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง
โดยประมาณ กรุงอังคาราถือวาเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองรองจากเมืองอิส
ตันบูล (Istanbul) กรุงอังการาเปนศูนยกลางการปกครองของผูนําประเทศคน
แรกคือทานประธานาธิบดี Mustafa Kemal Atatürk หรือ Atatürk’s 
headquarters ต้ังแตป ค.ศ. 1920 และไดกอต้ังเปนเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐตุรกีนับต้ังแตการกอต้ังประเทศในป ค.ศ. 1923 แทนเมืองอิสตันบูล
หลังจากการลมสลายของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ต้ังแตน้ัน
เปนตนมากรุงอังการาก็กลายเปนศูนยกลางการพาณิชย การศึกษา และ
อุตสาหกรรมที่สําคัญของตุรก ี

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (13) 
ท่ีพัก    โรงแรม KAHYA ANKARA หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันทีห่ก อิสตันบูล – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส – พระราชวงัทอปกาป – ตลาดสไปซ 
มารเก็ต – ยานทักซมิสแควร 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (14) 
 นําทานออกเดินทางสู อิสตันบูล (Istanbul) ระยะทาง 457 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทาง 6 ช่ัวโมงโดยประมาณ เปนเมืองที่มปีระวติัศาสตรยาวนานหลาย
ศตวรรษต้ังแตกอนคริสตกาล ซึ่งในปจจบุันอยูในประเทศตุรกคีะ อิสตันบูล ต้ังอยู
บริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวใน
โลก ที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีป
เอเชีย (ฝم�งอนาโตเลีย) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (15) 
จากน้ันนําทาน ลองเรอืชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเปน
ชองแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of 
Marmara) ความยาวทัง้สิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 



 

 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชีย
มาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยงัเปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเป  นพ
ระราชวงัโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรป
ของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลวนแลวแตสวยงาม
ตระการตาทั้งส้ิน นําทานเขาชม พระราชวัง
ทอปกาป (Topkapi Palace) ซึง่ในอดีตเคย

เปนท่ีประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน 
ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 
96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครื่องลายครามจาก
จีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตาน 
ฯลฯ นําทานเดินทางสู ตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice 
Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อ

ของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให
เลือกซื้อมากมาย นําทานออกเดินทางสู ยานทักซิมสแควร (Taksim Square) 
ยานชอปปم�งช่ือดังของอิสตันบูลซูึ่งเปรียบไดด่ังสยามสแควรบานเรา แหลงรวม
สินคาแบรนดเนมทองถิ่นและระดับโลก 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (16) 
ท่ีพัก    โรงแรม Hotel Golden Way หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันทีเ่จ็ด จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหราเซนตโซเฟย – อางเก็บน้ําใตดินเยเร
บาตัน – สนามบิน  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (17) 
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือ

เรียกโบราณคือ ฮปิโปโดม (Hippodrome) 
ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมา
และศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทาน
เขาชมสุเหราสีน้ําเงิน  (Blue 
Mosque) สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ทางศาสนา ที่มี
ความสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจาก



 

 

กระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินท่ีใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพ้ืนที่  
ซึง่เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสลุตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 
1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป การเขาชมสุเหรา ผูเขาชมจะตองถอดรองเทา 
ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานที ่ถายรูปได หามสงเสียงดัง และ
กรุณาทํากิริยาใหสํารวม นําทานเขาชม สุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of 
Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya 
Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูก
เปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางทีย่ิ่งใหญท่ีสุดแหง
หน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูทีย่อดโดม
ขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางทีดี่ท่ีสุดของสถาปตยกรรมไบแซน
ไทน  

 นําทานเขาชม อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเกบ็น้ําท่ีมีขนาดใหญที่สุดในนครอิส
ตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลกูบาศกเมตร สรางขึ้นต้ังแต
ครสิตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค 
มีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนทีเ่ดนมากคือ 
เสาเมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเกบ็น้ําขนาด
ใหญ  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (18) 
14.00 น. ไดเวลาอันสมควร  นําทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล  
17.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเตอรกิช แอรไลน  เท่ียวบินที ่TK58
  
วันทีแ่ปด กรุงเทพฯ  
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

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



 

 

อัตราคาบรกิาร 

 
อัตราคาขางตนน้ีรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบวุันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. ทานละ 1 ใบ 
 คารถรับ – สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกนิทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบรกิารขางตนน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพ่ิมข้ึน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก

หองละ 2 – 
3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

23-30 กันยายน 62 29,990 29,990 28,990 10,990 6,500 
7-14 ตุลาคม 62 30,990 30,990 29,990 10,990 6,500 
16-23 ตุลาคม 62 31,990 31,990 30,990 10,990 6,500 
21-28 ตุลาคม 62 31,990 31,990 30,990 10,990 6,500 
4-11 พฤศจิกายน 62 30,990 30,990 29,990 10,990 6,500 
18-25 พฤศจิกายน 62 30,990 30,990 29,990 10,990 6,500 
2-9 ธันวาคม 62 31,990 31,990 30,990 10,990 6,500 



 

 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย, คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต
กลับเขาประเทศของคนตางชาติ (Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองดืม่และคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดืม่ส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถและหัวหนาทัวรรวม 70 USD /ทรปิ/ทาน (เด็กเกบ็เทากับ

ผูใหญ) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 30 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
20,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลอื บริษัทฯ จะขอเก็บคาทวัรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทํา
การ มิเชนน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมด
หรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมด
น้ีแลว 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน กอนการเดินทาง หักคามดัจําทัวร 50% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร 



 

 

5. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิน้สุดสมบูรณ 
2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
3. รายการทวัรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทาํและดําเนินการโดย
บริษัทคูคา (Partner) 
4. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจบัุน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรบัข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
5. ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
6. ต๋ัวเครื่องบินน้ี ตองเดินทางไป-กลบั พรอมคณะทัวรเทาน้ัน ไมสามารถเดินทางกอนและ
กลับหลังได หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเครื่องบนิขากลับซึ่งยังไมไดใช ไม
สามารถนํามาขอคืนเงนิได 
7. คาบรกิารที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ัน ๆ 
9. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมสิีทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 



 

 

10. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 30 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 
ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 4,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 20-24 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 
3,000 บาท และในกรณีที่มีผูเดินทาง 25-29 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท 
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 
12. หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา - ออก
เมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 
13. ผูเดินทางตองใชวจิารณญาณสวนตัวและรับผดิชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี้ 
14. ผูเดินทางตองรบัผิดชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
15. บรษัิทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 
17. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวงั และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
18. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึง่ไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 



 

 

19. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทาํการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋ว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาวแลว 
20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 
23. ระดับของโรงแรม 4 – 5 ดาว ที่ระบุไวในโปรแกรมการเดินทางน้ัน บางโรงแรมอาจจะไม
เทยีบเทากับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเปนการจัดอันดับของการ
ทองเทีย่วประเทศตุรก ี
 

 


