
 

 

รหัสทัวร BID2000599 
ทัวรตุรกี  มหัศจรรย..TURKEY เทศกาลทุงดอกทิวลิป 2020 9 วัน 6 คืน  (TK) 
ชานัคคาเล นั่งเรือขามชองแคบดารดะเนลส  ถายรูปกับมาไมฮอลิวูด ชมเมืองโบราณทรอย เมือง
โบราณเอฟฟซุส บานพระแมมารี ปามุคคาเลปามม ุคคาเล  ปราสาทปุยฝ �าย คอนยา คัปปาโด  
พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม  นครใตดิน อุโมงคเก็บนํ้าใตดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดรม ฮายาโซฟอา  
พระราชวังทอปกาป ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสูประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล) 
20.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุววรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลน เคานเตอร 

U ประตู 9 
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาทีอ่ํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

23.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตรุกี เมืองอสิตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK69 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง สนามบนิอิสตันบลู • ชานคัคาเล • นั่งเรือขามชองแคบดารดะเนลส • ถายรูปกับ

มาไมฮอลิวดู -ชมเมืองโบราณทรอย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  
05.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแหงใหมของ ประเทศตุรกี 

พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ (เวลาทองถิ่นที่ตุรกีชากวาประเทศไทย 4 
ชั่วโมง) 

 เมืองอิสตันบูลเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบริเวณชองแคบ
บอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป 
คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอานาโตเลีย) 

เชา ไบรกิารอาหารเชา ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใช

เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง***เปนเมืองที่
ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของ
ตุรกี มีความสําคญัทางประวัตศิาสตร มี
ความยาว 65 กิโลเมตร สวนที ่แคบ
ที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร ระหวางทาง
ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศนั่งเรือเฟอร
รี่ขาม ชองแคบดารดะเนลส ตั ้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี กั้น



 

 

ระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลีของตุรกีสวนที่อยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนที่อยูในทวีป
เอเชีย เชื่อมทะเลมารมะรากับทะเลอีเจียน 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไมเมืองทรอย (Trojan horse) เปนมาขนาด

ใหญที่ทําจากไม จากมหากาพยอีเลียดเรื่องสงครามเมืองทรอย มาไมนี้เกิดขึ้นจาก
อุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขาเมืองทรอย ที่มีป�อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบ
ยืดเยื้อมานานถึง 10 ปแลว ดวยการใหทหารสรางมาไมนี้ขึ้นมา แลวลากไปวางไวหนา
กําแพงเมืองทรอย แลวใหทหารกรีกแสรงทําเปนลาถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลว
เขาใจวาเปนบรรณาการที่ทางฝ�ายกรีกสรางขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจาและลาถอยไปแลว 
จึงลากเขาไปไวในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูในมาไม ก็
ไตลงมาเผาเมืองและปลนเมืองทรอยไดเปนที่สําเร็จ 

 



 

 

จากนั้น เขาชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพยเรื ่อง ‘อิ
เลียต’ (Iliad) ของกวีนามวา ‘โฮเมอร’ (Homer) ไดมีการบันทึกเรื ่องราวเกี่ยวกับ 
‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไววา ‘กรุงทรอย มีที่ตั้งอยูในบริเวณจุด 
ยุทธศาสตรที ่ดีที ่สุดของชองแคบเฮลเลสพอนด (Hellenpond) ทําใหนครแหงนี้
สามารถควบคุมเสนทางการ 
ติดตอทั้งทางบกและทางนํ้าระหวางทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได’ ตามบันทึกที่วานี้นั้น
แรกเริ่มเดิมทีเหลานักปราชญและผูเชี่ยวชาญทั้งหลายตางก็เชื่อวากรุงทรอยเปนแค
เมืองในตํานาน หาไดมีอยูจริงบนโลกใบนี้ไม หากแตเมื่อราว 140 ปที่แลว มีผูคนพบ
ซากของเมืองโบราณแหงหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันวานี่คือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 เดินทางสูเมืองไอวาลิค***ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง*** 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HALIC PARK DIKILI HOTEL หรือ เทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานระดับ

ดาวตุรกี ที่เมืองไอวาลิค 
 **โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้นซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน** 
วันทีส่าม เมืองคุชาดาสึ • โรงงานผลติเสื้อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟซสุ  • บานพระแมมารี 

• ปามุคคาเล ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
   เดินทางสู เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่
สําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่งของตุรก ี 

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลิตเสื ้อหนัง ที ่มี
คุณภาพและชื่อเสียงของตรุก ีเส้ือแจ็กเกต็
และหนัง ม ีค ุณภาพดี แบบทันสมัย มี
นํ้าหนักเบา ฟอกหนังดี นุมบางเบา สวม
ใสสบายขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึ่งตอครึ่ง เพราะตุรกีเปนผูผลิต
และสงออกไปขายทั่วโลก 



 

 

จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดมีการบํารุงรักษาไวเปน
อยางดีแหงหนึ่งของโลก เมืองเอฟฟซุสเปนเมืองในยุคโบราณที่ย่ิงใหญ สวยงามสมกับ
การเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟซุส รุงเรืองในยุค
สมัยกรีก และโรมัน มีอายุกวา 2,500 ป เปนที่อยูอาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) 
ที่อพยพมาจากกรีก ซึ่งรุงเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาลแผนผังเมืองเอฟ
ฟซุสนั้นไดชื่อวาเปนเลิศทางดานยุทธศาตรทหาร และการคา โดยตัวเมืองตั้งอยูติดกับ
ทะเลอีเจี้ยน เรือสินคาสามารถเทียบทาไดใกลประตเูมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟซุสน้ัน
ตั้งอยูในหุบเขาที่ขนาบดวยภูเขาสูงสองดาน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) 
กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทําใหขาศึกบุกโจมตีไดยากมาก 

 

 



 

 

นําทานเยี ่ยมชมบานพระแมมารี (House of Vergin Mary)เชื ่อกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ตั้งอยูบนภูเขาสูงเปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักครั้ง 

  
จากนั้น      นําทานเดินสู ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาวที่เมือง PAMUKKALE 

มาตรฐานระดับดาวตุรกี 
**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้นซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน** 

วันที่สี ่ ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ�าย • คอนยา  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากนั้น ชม ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใน

เมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเปนระเบียงนํ้าพุ
เกลือรอน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 
กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แหงนี้เกิดขึ้นจากบอนํ้ารอน
ที่อุดมไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหินปูน ซึ่งเมื่อนํ้าพุรอนระเหยขึ้นมาเปนเวลา
เนิ่นนาน ไอนํ้าก็จะคอย ๆ  กอใหเกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอจนเกิดเปน
ผนังสีขาวขึ้นนั่นเองดวยความเชื่อวา ปามุคคาเล เปนเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมี
สรรพคุณในการรักษาบําบัดการอาการตาง ๆ ทําใหในอดีตชนเผากรีก-โรมันไดเขามา
สรางเมืองอยู บนบอนํ้าพุรอนแหงนี ้ และขนานนามเมืองนั้นวา ฮีเอราโพลิส อัน
หมายถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ และปามุคคาเล ก็ไดถูกใชเปนสปาบําบัดโรคมานานกวาพันป 



 

 

 
 
เที่ยง       ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  เดินทางสูเมืองคอนยา***ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง***เมอืงนี้เปนเมือง

สําคัญทางศาสนาอิสลามเปนเมืองตนกาํเนิดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหนึง่เรียกวาลัทธิ 
Mevlevi หรอื ลัทธิลมหวน การปฏิบตัิยอมรับนบัถอืเหมือนอิสลามทกุประการ ผูที่
กอตั้งลทัธิลมหวล คือทาน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลานา เจลาอดัดิน รูมี่ 
ประมาณ ศตวรรษที่ ๑๑ทานเปนปราชญ รํ่าลือวาเปนผูวิเศษ กําเนิดในอฟักานิสถาน
สุลตานแหงอาณาจกัร เซลจุค เชิญทานมาในดินแดนแหงนีพ้ิธีที่แตกตางออกไปจาก
อิสลามทัว่ไปคือพิธี Sema Dance เปนการเตนราํแบบใสชดุเหมือนกระโปรงหมุน
เพื่อเขาถึงพระเจา 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก OZKAYMAK KONYA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองคอนยา

มาตรฐานระดับดาวตุรกี 
**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้นซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน** 



 

 

วันทีห่า คัปปาโดเกีย • สถานคีาราวาน • พพิิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม • นครใตดินคาดัค 
• โรงงานผลติพรมทอมือ • โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดง
ระบําหนาทอง  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)  

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เปนชื่อเกาแก

ภาษาฮิตไตต แปลวา“ดินแดนมาพันธุดี”  ตั้งอยูทางตอนกลางของตรุกีเปนพื้นที่พิเศษ
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานป
มาแลว (ปจจุบันภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแลว) ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวน
มหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมา   จากนั้นกระแสนํ้า ลม 
ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับ
แสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไป
ดวยหินรูป แทง กรวย(ควํ ่า) ปลอง 
กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง 
จนผูคนในพื้นที่เรียกขานกนัวา “ปลอง
ไฟนางฟ�า” ที่ในป ค.ศ.1985 ยูเนสโก
ไดประกาศใหพื ้นที่มหัศจรรยแหงนี้
เป นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมแหงแรกของตุรก ี

ระหวางทาง แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai) มักจะเปนสิ่งกอสรางที่มีอิทธิพลจากเปอร
เชียที่กอสรางเปนที่พักเล็กขางทางที่นักเดินทางสามารถใชสําหรับการพักผอนใหหาย
เหนื ่อยจากการเดินทางสถานีคาราวานตั้งอยู ไดจากการคมนาคมทางการคาการ
ติ ด ต  อ ส ื ่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง ผ ู  ค น ใ น เ ค ร ื อ ข  า ย ข อ ง เ ส  น ท า ง
การคา (traderoutes)ที่ครอบคลุมเอเชีย แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียง
ใต  

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และชิม TURKISH ICE CREAM 
MADO 



 

 

 
จากนั้น ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เปนสถานที่ที่มี

ความงดงามและเต็มไปดวยคุณคาทางประวัติศาสตร ไดรับขึ้นทะเบียนจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1984 สรางโดยชาวคริสตที่หลบหนีการเขนฆาคนตาง
ศาสนาของทหารออตโตมัน และสรางโบสถไวมากกวา 30 แหง จนกลายเปน
ศูนยกลางสํานักสงฆเมื่อราวป 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและ
เพดานภายในถํ้าที่ถูกวาดไวตั้งแตศตวรรษที่ 9 ชางงดงามตราตรึงใจแกผูมาเยือน 

    
จากนั้น  นครใตดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดนิลึกลง

ไป 10 กวาชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโด
เกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ตองการเขามายึดครองดินแดน
นี้เพื่อหวังผลประโยชนทางการคา และชาวโรมันจากทางตะวันตกดวยเหตุผลเดียวกัน 
รวมทั้งตองการที่จะหยุดยั้งการเผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบนี้ดวย เมืองใตดิน
แหงนี้มีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองนํ้า หองถนอมอาหาร หองครัว 
หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดิน



 

 

หลายชั้น แตวาอากาศในนั้นถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศ
อบอุน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส 
ช ม โ ร ง ง า น ผ ลิ ต  พ ร ม ท อ
มือ หัตถกรรมของชาวตุรกทีี่มชีื่อเสียง
โดงดังไปทั่วโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซื ้อได
ทั่วไป ลวดลายแตกตางกันออกไปตาม
แหลงที่ผลิต แตละทองถิ่นจะมีสินคา
ขึ ้นชื ่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มี
ราคาแพงจะทอดวยขนสัตว มีชื่อเสยีง
มากที่สุดตองเปนของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาว
ของเสนใบที่ใชทอคือ ฮาลี (Hali) เปนพรมทั่วไป ที่นิยมขายกันอยาง 
แพรหลาย ทําจากวัสดุ ทั้งขนสัตว ฝ�าย ไหม ระหวางการทอเมือ่ผกูปมแลวจะตัดเสนใย
ออก จะเหลือเพียงดานเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เปนลวดลายตามที่ตองการ อีกแบบคือ 
"คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ฝ�าย และไหม ราคาถูกกวาฮาลี ชนิดที่มีชื่อเสียงจะมา
จากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญทานเลือก
ชมสินคาตามอัธยาศัย 

 



 

 

เย็น ไ รับประทานอาหารเย ็น ณ 
ภัตตาคาร 

จากนั้น น ําท านชมการแสดงพื ้นเมือง 
“ โชว  ระบ ํ าหน าท อง”  Belly 
Danceเปนการเต นร ําที ่ เก าแก
อยางหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 
6000 ปในดินแดนแถบอียิปต และ
เมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตร
เชื่อกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือคน
กลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาว
ยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงาม 
จนกลายมาเปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน 
**ทานจะไดรับประทานเครื่องดื่มทองถิ่นไมอั้น*** 

 ที่พัก                พักโรงแรมตกแตงสไตลถํ้า 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาวตุรกี  **โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียง
โรงแรมที่นําาเสนอเบื้องตนเทานั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปน
โรงแรมระดับเทียบเทากัน** 

 ** ในกรณีโรงแรมสไตลถํ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใชโรงแรมเทียบเทาระดับ
เดียวกันแทน** 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

วันที่หก คัปปาโดเกีย • องัการา • ถายรูปทะเลสาบนํ้าเค็ม • อิสตันบูล ไ (เชา/กลางวัน/
เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

ออกเดินทางสู กรุงองัการา (Ankara)ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง หรือ
ที่มีชือ่ตามประวตัศิาสตรวา Angora เปนเมอืงหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมือง
ใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตนับูล กรงุองัการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia  ใจ
กลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากนครอิสตันบูลทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรงุองัการาเปนที่ตัง้ของ
รัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และ
สถานเอกอคัรราชทตูประเทศตาง ๆ ใน
ตุรก ี

 ระหวางทาง แวะถายรูป ทะเลสาบนํ้าเค็ม Lake 
TuzTuzGolu)ทะเลสาบนํ้าเค็มที่ใหญ
เปนอันดับสองของตุรกี เมื่อหนารอน
มาถึงนํ ้าจะเหือดแหงเหลือแตเพียง
เกล ือกอง เป นแผ นหนาหลายสิบ
เซนติเมตร มองเห็นเปนพื้นสีขาวสุดลูกหูลูกตา และยังเคยเปนสถานที่ถายทําหนัง 
Star War อีกดวย 

เที่ยง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เปนเมืองที่มีประชากรมาก
ที่สุดในประเทศตุรกี ตั ้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝم�ง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝم�งอานาโตเลีย) 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หร ือเท ียบเท าระดับ 4 ดาว ท ี่ เม ือง ISTANBUL

มาตรฐานระดับดาวตุรกี 
**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้นซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน** 

วันที่เจ็ด บลูมอสก • อุโมงคเก็บนํ ้าใตดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟอา • 
พระราชวังทอปกาป  ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล    
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 



 

 

จากนั้น ชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบลู“บลูมอสก” (Blue Mosque)สุเหราสีนํ้าเงิน
สถานที่ที่ไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา
สุเหราสุลตานอาหเมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เปนสุเหราที่มีแรงบันดาลใจมาจากการ
สรางที่ตองการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวาวิหารเซนตโซเฟยในสมัยนั้น ซึ่ง
วิหารเซนตโซเฟยไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุค
กลาง สุเหราแหงนี้ประดับดวยกระเบื้องอัซนิค บนกําแพงชั้นในที่มีสีฟ�าสดใสลาย
ดอกไมตางๆเชนกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ  
โดยหันหนาเขาวิหารเซนตโซเฟยเพื่อประชันความงามกันคนละฝم�ง ถามองจากดานนอก
วิหารจะมองเห็นหอสวดมนต 6หอ ซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนตเพียง 1 หรือ 2 หอ 
แตมัสยิดแหงนี้มี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแตงดวยหนาตาง 260 บาน สลับดวยกระจก
สีอันนาวิจิตร มีพื้นที่ใหละหมาดกวางขวาง มีขนาดใหญ ภายในประกอบดวย โรงเรียน
สอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พักสําหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตมนํ้า ปจจุบันเปดใหเขา
ไปทําละหมาด 24 ชั่วโมง  

   
 
ชมอุโมงคเก็บนํ้าใตดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เปนอุโมงคเก็บนํ้าที่มีขนาด
ใหญที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนํ้าไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้น
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงคมี
เสากรีกตนสูงใหญตั้งแตคํ ้าเรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน ใชเก็บนํ้าเอาไวอุปโภค
บริโภคภายในวัง โดยลําเลียงนํ้ามาจากทะเลดํา ปจจุบันไมไดใชงานเเลว เปนเพียงที่
ทองเที่ยวอยางเดียวเทานั้น 



 

 

 
จากนั้น ชม จัตุรัสสุลตาน อาหเหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที่มีชื ่อเรียกมาแต

โบราณวา ฮิปโปโดรม (Hippodrome)ซึ่งยานแหงนี้แตเดิมเปนจุดศูนยกลางของ
เมืองในยุคไบแซนไทนและใชเปนลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา แตในปจจุบัน
เหลือเพียงรองรอยจากอดีตที่มีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน คือ เสาโอเบลิสกแหง
กษัตริยเธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เปนเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกวางแลว
คอย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเปนยอดแหลมสวนเสาโบราณตนที่ 2 เรียกกันทั่วไปวา เสางู 
(Bronze Serpentine Column) เปนเสาบรอนซที่แกะลวดลายเปนรูปงู 3 ตัวพัน
เกี่ยวกันไปมาไดรับการยอมรับวาเปนเสาแบบกรกีทีเ่กาแกทีสุ่ดที่มเีหลืออยูในอิสตนับลู 
และเสาตนที่ 3 มีชื่อวา เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สรางขึ้นในป 
พ.ศ. 1483 แตเดิมเปนเสาบรอนซ แตในชวงสงครามครูเสดไดถูกศัตรหลอมเอา
บรอนซออกไปจนเหลือเพียงแคเสาปูนเทาน้ัน 

เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

  
นําทานชม ฮายาโซฟอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา ต อมาถูก

เปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ตั้งอยูที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเปน
สิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งและมักถูกจัดใหอยูในรายการสิ่งมหัศจรรยของโลก
ในยุคกลางฮายาโซฟอาเคยเปนโบสถที่ใหญที่สุดในโลกมานานเกือบพันป จนกระทั่ง
อาสนวิหารเซบียาสรางเสร็จในป 1520สิ่งกอสรางที่ปรากฏอยูในปจจุบันถูกสรางให
เปนโบสถในระหวางป ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแหงจักรวรรดิไบแซน
ไทน และเปนโบสถหลังที่สามถูกสรางขึ้นในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถสองหลังแรกถูก
ทําลายในระหวางการจลาจล) โบสถนี้เปนศูนยกลางของนิกายอีสเทิรนออรทอดอกซ
เปนเวลาเกือบ 1,000 ปในป 1453 หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบ
แซนไทน สุลตานเมหเหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถใหกลายเปนสุเหรา เชนยายระฆัง 
แทนบูชา รูปปم�นตาง ๆ ออก และสรางสัญลักษณทางอิสลาม  

บาย ชมพระราชวังทอปกาป(Topkapi Palace)อันเปนพระราชวังที่ประทับของสุลตาน
มานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพรรดิเมหเม ็ตผู พิชิต'(MEHMET THE 
CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปเคยเปนสถานที่ฝกขุนนางทหารรับใชของ
สุลตานชาวตุรกี ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ  คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเปนเติรกและ
นับถือศาสนาอิสลาม ตอมาเมื่อขุนทหารเหลานี้ออกมารบัราชการเปนใหญเปนโตในวงั
ก็กลายเปนหอกขางแคร และในบางยุคก็รวมกอการปฏิวัติรัฐประหารเลยดวยซํ้า ใน
ที่สุดสุลตาน 'มาหมุทที่ 3' ก็ตัดสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซึ่งยืนยงมากวา 350 
ปนี้ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม โดยการนําการจัดทัพแบบ
ยุโรปมาใช ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใช



 

 

เก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่อง
ลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตาน 

  
จากนั้น ชอปปم�ง ณ สไปซมาเก็ต เปนตลาดที่มีอายเุกาแกยาวนาน ถึง 350 กวาปสินคาที่ขาย

อันดับหนึ่ง ไดแกเครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ โดยแทบทุกรานจะมีกระบะไมวาง
เรียงกัน แตละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิ่นตางๆ เชนเครื่องเทศสําหรับหมักเน้ือ ตม
นํ้าซุป หรือ แมแตอบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผสมกับเครื่องดื่มนอกจากเครื่องเทศแลวยัง
มีสินคาประเภทถั่ว ชาผลไม รวมไปถึงผลไมอบแหงนํ้าผึ ้งแท นํ ้ามันหอมระเหย ที่
นักทองเที่ยวนิยมซื้อติดไมติดมือไปเปนของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ขนมหวานเตอร
กิชตนตํารับแทๆ 

เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หร ือเทียบเท าระดับ 4 ดาว ท ี่ เม ือง ISTANBUL

มาตรฐานระดับดาวตุรกี 
**โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้นซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน** 

วันที่แปด ลองเรือชองแคบบอสพอรัส • สวนอิเมอรแกนด • จตุรัสทักซิม • สนามบินอิส
ตันบูล    ไ (เชา/กลางวัน/-) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 



 

 

จากนั้น น ํ า ท  า น  ล  อ ง เ ร ื อ ช  อ งแ คบ
บอสพอรัส (Bosporus Strait) 
เปนชองแคบที่กั ้นระหวางตุรกีเธร
ซที่อยูในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอา
นาโตเลียในทวีปเอเชีย  ชองแคบ
บอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร 
สวนที่กวางที่สุดกวาง 3,700 เมตร 
สวนที ่แคบที ่สุดกวาง 700 เมตร 
ความลึกระหวาง 36 ถึง 124 เมตร ฝم�งทะเลของชองแคบเปนเมืองอิสตันบูลที ่มี
ประชากรหนาแนนถึงราว 11 ลานคน 

 
นําทานเดินทางสู สวนอิเมอรแกนด (Emirgan Park) สวนดอกไมทิวลิปขนาดใหญ
ในนครอิสตันบูล ทิวลิปเปนดอกไมประจําชาติของตรุกี มีชื่อเรียกในภาษาตุรกีวา Lale 
ซึ่งถาอานกลับกัน เปน elal จะออกเสียงวา อัล 
เลาะห ซึ่งเปนเรื่องที่อัศจรรยมาก ดอกทิวลิป มีตนกําเนิดที่ประเทศตุรกี เปนดอกไม
ป�า ที่ขึ้นเองในธรรมชาติ สมัยโบราณเจาหนาที่ตุรกีไดนําดอกทิวลิป มามอบใหกับทูต
เวียนนา เพื่อไปปลูกยังประเทศออสเตรีย แตมีคนสวนชาวฮอลแลนดนํากลับมาปลูก 
และเพาะพันธุ และผสมพันธุใหมจนเกิดเปนหลากหลายสี และหลายพันธุ การผสม
พันธุ ดอกไมที่ไมเปนไปตามธรรมชาตินั้น จึงขัดตอหลักศาสนา และถูกหาม จึงทําให
หัวทิวลิปนั้นมีราคาแพง คนรวยในสังคมชั้นสูงจึงจะมีเงินซื้อมาปลูก และมีราคาแพง
มากจนถูกหามปลูก ในอังกฤษ จากนั้นการเพาะพันธุทิวลิป ไดรับการยอมรับและ
รัฐบาลสนับสนุน และเปนสินคาสงออกทีสําคัญอยางหนึ่งของ เนเธอรแลนด  
***ทั้งนี้ความสมบูรณของดอกทวิลปิในแตละปขึน้อยูกับสภาพอากาศ โดยใหทาน

ไดชมความสวยงามของตนกาํเนิดดอกทิวลปิไดในเดือนเมษายนของทกุปที่
ประเทศตรุกีนัน่เอง *** 

 



 

 

 
เที่ยง ไรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู จ ต ุ รั ส ทั ก ซิ ม  ( TAKSIM 

SQUARE) เปนสถานทองเที่ยว
สําคัญที ่ม ีชื ่อเสียงและถือเปน
หัวใจของอิสตันบูลสมัยใหม โดย
คําวา Taksim หมายถึง “การ
แบงแยก” หรือ “การกระจาย” 
ซ ึ ่ งม ีท ี ่มาจากในรัชสมัยของ 
Sultan Mahmud I ส ถ า นที่
แหงนี้เคยเปนที่ตั้งของอางเก็บนํ้าหินยุคออตโตมันและเปนจุดที่สายนํ้าหลักจากทาง
ตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังสวนอื่นๆ ของเมือง นอกจากนี้คําวา 
“Taksim” ยังหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิกของตรุกอีีกดวย ในสวนนี้มี
สินคาของฝากของที่ระลึก และสินคาแบรนดเนมมากมายใหทานไดเลือซื้อ ในยานนี้



 

 

เปนยานเมืองเกามีรถรางแบบโบราณใหทานไดลองโดยสาร หรือมีรานอาหาร ราน
กาแฟใหทานไดพักและชมวิถีชีวิตกับบรรยากาศของเมือง 

จากนั้น ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินอิสตันบูล 
17.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอรกิชแอรไลนเที่ยวบินที ่TK 

58  
วันที่เกา กรุงเทพฯ 
07.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

.................................................................... 
หมายเหต ุ:  

1. ทางบรษิัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบนิ
ยกเลิกบนิ , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนดัหยุดงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดย
มิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ (ซึง่ลกูคาจะตอง
ยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถดุิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคา
จะตองยอมรบัในรสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานัน้ ซึง่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพกัจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากนั 

4. ลูกคาจะตองปฎิบตัิตามกฎระเบียบขอบงัคบัของสถานทีท่องเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของ
ทานเองและบคุคลอื่น 

5. ทางบรษิัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอบุัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชาํรดุจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานัน้ 



 

 

 
**ทั้งนี้ กอนตดัสนิใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลว 

ทางบรษิัทฯจะถือวาลกูคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

มหศัจรรย...ตรุกี บินตรงสูอสิตนับลู 9 วัน 6 คืน (TK) เทศกาลดอกทิวลิป 2020 

เริม่เดินทาง กลับจากเดนิทาง ผูใหญ เด็กมเีตยีง เด็กไมมีเตยีง พักเดี่ยว 

06 เมษายน 63 14 เมษายน 63 36,900 36,500 35,900 6,000 

07 เมษายน 63 15 เมษายน 63 37,900 36,500 36,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 35 ทานตอกรุป** 
**ราคา INFANT (อายุไมถงึ 2 ป บริบรูณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 6,000 บาท อตัรานีร้วม
รายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish 

Airlines(TK) ตั๋วหมูคณะไมสามารถสะสมไมลได 
  ภาษีนํ ้ามันและภาษีตั ๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ ้นกอนวัน

เดินทาง) 
  คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเป�าถือขึ้น

เครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
  คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
  คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
  คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
  คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร ื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

  คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 90 
USD/ทาน 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 
1.บรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์คณะเดินทาง 25 ทานขึ้นไป กรณไีมถึง 25 ทาน ทางบรษิัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทวัรเพิ่มทานละไมเกิน 4,000 
บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชาํระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 20 วันมฉิะนั้นถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ(ชวง
เทศกาลกรณุาชาํระกอนเดินทาง 30 วนั) 
3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา  ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินมดัจําโดยไมมีเงือ่นไขใดๆ
ทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท้านจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 



 

 

5.กรณทีี่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบนิ,ตัว๋
รถทวัร,ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที่ 
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยน
ไฟลทบนิหรือเวลาบนิ  
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผดิพลาดใดๆทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ
รับผิดชอบทกุกรณ ี

 
 
 
 
 
 

โรงแรมทีพ่ัก 
  สําหรับหองพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานัน้ กรณีเดินทางเปน

ผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) จะ
สะดวกกับทานมากกวา  

  การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว 
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

  มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับ
สากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปนการรับรอง
มาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทานั ้น ไมสามารถ
เปรียบเทียบกับระดับสากลได 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
  บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 



 

 

  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษิัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนดัหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ (ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไขนี้
ในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษิทัฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิทัฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญูหาย
หรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ไดหากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราคา
นํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษิัท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนนี้แลวทั้งหมด 



 

 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําให  
       ทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตดัขากรรไกรที่ทําให
ใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตอง  
       ทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  
  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทาน 
       สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยู
เหนือการควบคุมของบรษิัทฯ  
       ทางบริษทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 
  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชุดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึ 
      รายละเอียดอายุครรภทีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
  กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน

ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนาอยาง
ถองแทแลวจึงมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 

 


