วันแรก
20.00 น.

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรกี
พร้อมกันที่สนามบินสุววรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.00 น.

วันที่สอง

ออกเดิ นทาง สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 69

อิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ •
ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร์

05.15 น.

 (-/กลางวัน/เย็น)

เดิ นทางถึ ง ท่ า อากาศยานอิ สตั นบู ล สนามบิ น แห่งใหม่ข อง ประเทศตุรกี พบการต้ อนรั บ อย่าง
อบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองที่ มี
ประชากรมากที่ สุดในประเทศตุรกี ตั้ งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทาให้อิสตั นบู ลเป็นเมื อง
สาคั ญเพียงเมื องเดี ยวในโลก ที่ ต้ั งอยู่ใน 2 ทวี ป คื อ ทวี ปยุ โรป (ฝั่ ง Thrace ของบอสฟอรัส ) และ
ทวีปเอเชีย (ฝั่ งอานาโตเลีย)

จากนั้น

ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace) อั นเป็นพระราชวั งที่ ประทั บของสุ ลต่ านมานานกว่า 3
ศตวรรษ สร้ า งโดย 'จั ก รพรรดิ เ มห์ เม็ ตผู้ พิชิต '(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดี ตพระราชวั ง
ทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ ฝึกขุ นนางทหารรับใช้ข องสุ ลต่ านชาวตุ รกี ซึ่งคั ดเลื อกเด็ ก ๆ คริสเตี ยน
(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติ ร์กและนับถื อศาสนาอิ สลาม ต่ อมาเมื่ อขุ นทหารเหล่ า นี้ออกมา
รั บ ราชการเป็ น ใหญ่ เ ป็ น โตในวั ง ก็ ก ลายเป็ น หอกข้ า งแคร่ และในบางยุ ค ก็ ร่ ว มก่ อ การปฏิ วั ติ
รัฐประหารเลยด้ วยซ้า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็ตัดสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ึงยื นยง
มากว่า 350 ปีนี้ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสี ยใหม่ โดยการนาการจัดทัพแบบ
ยุ โรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวั งทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภั ณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอัน
ล้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดั บมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม
และเครื่องทรงของสุลต่าน

ชมอุโมงค์เก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern) เป็นอุโมงค์เก็บน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนคร
อิ สตั นบู ล สามารถเก็บน้าได้ มากถึง 88,000 ลู กบาศก์ เมตร สร้างขึ้ นตั้ งแต่ คริสต์ ศตวรรษที่ 6 กว้ าง
70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ต้ังแต่ค้าเรียงรายเป็นแถวถึ ง

336 ต้น ใช้เก็บน้าเอาไว้อุปโภคบริโภคภายในวัง โดยลาเลียงน้ามาจากทะเลดา ปัจจุบันไม่ได้ ใช้งาน
เเล้ว เป็นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่างเดี ยวเท่านั้น

จากนั้น

ชมจัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) หรือที่ มีช่ ือเรียกมาแต่ โบราณว่ า ฮิปโปโด
รม (Hippodrome) ซึ่งย่านแห่งนี้แต่ เดิ มเป็ นจุ ดศู นย์ก ลางของเมื องในยุ คไบแซนไทน์และใช้ เ ป็ น
ลานกว้ างสาหรับแข่ งกี ฬาขั บรถม้ า แต่ ในปัจจุ บันเหลื อเพี ยงร่องรอยจากอดี ตที่ มีแค่ ลานและเสา
โบราณอี ก 3 ต้ น คื อ เสาโอเบลิ ส ก์ แ ห่ งกษั ตริ ย์เ ธโอโดเชี ยส (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรง
สี่เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า
เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรู ปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมา
ได้ รับการยอมรับว่ าเป็นเสาแบบกรีกที่ เก่าแก่ที่สุดที่ มีเหลืออยู่ในอิ สตั นบู ล และเสาต้ นที่ 3 มี ช่ ือว่ า
เสาคอนสแตนติ น (Column of Constantine) สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 1483 แต่ เดิ มเป็นเสาบรอนซ์ แต่
ในช่วงสงครามครู เสดได้ ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้าเงินสถานที่ ที่ไม่ ควร
พลาดเมื่ อเดิ นทางมาเยื อนเมื องอิ ส ตั นบู ล มี ช่ ื อเรี ยกอี ก อย่ า งหนึ่ งว่ า สุ เ หร่ า สุ ล ต่ า นอาห์ เ มตที่ 1
(Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่ ต้องการเอาชนะและต้ องการให้มี
ขนาดใหญ่ กว่ าวิ หารเซนต์ โซเฟียในสมั ยนั้น ซึ่งวิหารเซนต์ โ ซเฟียได้ รับการจัดอันดั บเป็น 1 ใน 7
ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งนี้ประดั บด้ วยกระเบื้องอัซนิค บนกาแพงชั้นในที่มี
สีฟ้าสดใสลายดอกไม้ ต่างๆเช่นกุ หลาบ ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟี ยเพื่อ
ประชันความงามกันคนละฝั่ ง ถ้ามองจากด้ านนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกติมัสยิด
จะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรือ 2 หอ แต่มัสยิดแห่งนี้มี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแต่งด้ วยหน้าต่าง 260
บาน สลับด้ วยกระจกสีอันน่าวิจิตร มีพ้ น
ื ที่ให้ละหมาดกว้างขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้ วย
โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พักสาหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน้า ปัจจุบันเปิดให้เข้ าไป
ทาละหมาด 24 ชั่วโมง

นาท่านชม

ฮายาโซฟีอ า (Hagia Sophia) เดิ ม เคยเป็ นโบสถ์ ข องคริ ส ต์ ศ าสนา ต่ อมาถู ก เปลี่ ยนเป็ นสุ เ หร่ า
ปัจจุ บันเป็นพิพิธ ภั ณ ฑ์ ตั้ งอยู่ที่นครอิ ส ตั นบู ล ประเทศตุรกี ถื อเป็นสิ่ งก่ อสร้า งที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุ ด แห่ ง
หนึ่ งและมั ก ถู กจั ด ให้ อยู่ใ นรายการสิ่ งมหั ศ จรรย์ ข องโลกในยุ ค กลางฮายาโซฟี อาเคยเป็ นโบสถ์ ที่
ใหญ่ ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี จนกระทั่ งอาสนวิ หารเซบี ยาสร้างเสร็จในปี 1520สิ่ งก่ อสร้างที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหว่ างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิ จัสติเนียนแห่ง
จักรวรรดิ ไบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูกสร้างขึ้ นในสถานที่เดี ยวกั นนี้ (โบสถ์สองหลังแรก
ถู กทาลายในระหว่ างการจลาจล) โบสถ์ นี้เป็นศูนย์กลางของนิกายอี สเทิ ร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลา
เกื อบ 1,000 ปีในปี 1453 หลั งจากที่ จักรวรรดิ ออตโตมั นพิชิตจั ก รวรรดิ ไบแซนไทน์ สุ ลต่ านเมห์
เหม็ดที่ 2 จึงดั ดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า เช่นย้ายระฆัง แท่นบูชา รู ปปั้ นต่าง ๆ ออก และสร้าง
สัญลักษณ์ทางอิสลาม

เดิ นทางสู่

ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็น
ตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กินเนื้อที่กว่า 2 แสน
ตารางเมตรประกอบด้ วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

PULMAN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล
(โรงแรมที่ ร ะบุ ใ นรายการทั ว ร์ เ ป็ น เพี ยงโรงแรมที่ น าเสนอเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม

พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส • เมืองชานัคคาเล่
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่ ก้ั นระหว่ างตุรกี เธรซที่ อยู่
ในทวี ปยุ โรปกั บคาบสมุ ทรอานาโตเลี ยในทวี ปเอเชีย เป็นช่องแคบหนึ่งของตุรกี คู่กับช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ ทางตอนใต้ ที่เชื่ อมกั บทะเลอี เจี ยน ช่ องแคบบอสฟอรั สทางตอนเหนือและช่ องแคบดาร์
ดาเนลส์ ทางตอนใต้ เชื่อมระหว่ างทะเลดากั บทะเลมาร์มะราซึ่งเป็นส่ วนหนึ่งของทะเลเมดิ เตอ ร์ เ ร
เนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิ โลเมตร ส่ วนที่ กว้ างที่ สุดกว้ าง 3,700 เมตร ส่ วนที่ แคบที่สุด
กว้ าง 700 เมตร ความลึ กระหว่ าง 36 ถึ ง 124 เมตร ฝั่ งทะเลของช่องแคบเป็นเมื องอิ ส ตั น บู ล ที่ มี
ประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน

ระหว่ า งล่ อ งเรือท่ านจะได้ ผ่ านชม พระราชวั ง โดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) ซึ่ งสร้ า ง
เสร็จในสมัยของสุลต่ านอับดุ ลเมจิ ตซึ่งทรงคลั่ งไคลความเป็นยุโรปอย่างที่ สุดทรงมี พระประสงค์ จะ
ให้พระราชวั งแห่งนี้เป็นที่ ประทั บแห่ งใหม่ แ ทนพระราชวั งทอปกาปิการอสร้า งพระราชวั งโดลมา
บาห์เ ช เน้ นความหรู ห ราอลั งการสะท้ อนความเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยุ โ รปที่ เ ด่ นชั ด ด้ า นหน้ า
พระราชวั งมี หอนาฬิก าใหญ่ สไตล์ บ าร็ อกตั้ งตระหง่ า น ขณะที่ ตัวพระราชวั งนั้ นงดงามด้ วยศิ ล ปะ
แบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบันไดยังตกแต่งด้ วยแก้วเจียระไน ห้องโถงใหญ่ประดั บ
กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดิ นทางสู่

เมืองชานักกาเล(Canakkale) (ใช้เวลาเดิ นทาง 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ ยวที่
สาคั ญของตุรกี มี ความสาคั ญทางประวั ติศาสตร์ เดิ มมี ช่ ือว่ า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์
(Hellespont) มี ความยาว 65 กิ โลเมตร ส่ วนที่ แคบที่ สุดกว้ าง 1.3 กิ โลเมตร เนื่องจากตั้ งอยู่บนจุ ด
แคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กับแหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่ งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์
มารา และ ทะเลเอเจี ยนชานักกาเล อยู่ห่างจากกรุ งอิ สตั นบู ล เมื องหลวงของตุรกีด้วยการเดิ นทาง

ทางรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง เคยเป็นที่ต้ั งของเมื องทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุ งทรอย ปัจจุ บัน
มีซากของกาแพงเมืองที่เป็นหินหนาปรากฏอยู่ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พก
ั

KOLIN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองชานักกาเล
(โรงแรมที่ ร ะบุ ใ นรายการทั ว ร์ เ ป็ น เพี ยงโรงแรมที่ น าเสนอเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่

เมืองชานักกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight
บ้านพระแม่มารี

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่ านชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตานานกรีกโบราณในมหากาพย์เรื่อง ‘อิ เลี ยต’ (Iliad)
ของกวี นามว่ า ‘โฮเมอร์’ (Homer) ได้ มีการบั นทึ กเรื่ องราวเกี่ ยวกั บ ‘กรุ งทรอย’ (Troy) เอาไว้ ว่ า
‘กรุ งทรอย มี ที่ต้ั งอยู่ในบริเวณจุ ดยุ ทธศาสตร์ ที่ดี ที่สุดของช่ องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond)
ทาให้นครแห่งนี้สามารถควบคุ มเส้ นทางการติ ด ต่ อทั้ งทางบกและทางน้า ระหว่ า งทวี ปเอเชี ยและ
ทวีปยุโรปได้ ’ ตามบันทึกที่ว่านี้น้น
ั แรกเริ่มเดิ มทีเหล่านักปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างก็ เชื่อ
ว่ ากรุ งทรอยเป็นแค่ เมื องในตานาน หาได้ มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ไม่ หากแต่ เมื่ อราว 140 ปีที่แล้ ว มี ผู้
ค้นพบซากของเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่านี่คือซากของ ‘กรุ งทรอย’

ระหว่ า งทาง แวะถ่ า ยรู ป กั บ ม้ า โทรจั น หรือ ม้ า ไม้ เ มื อ งทรอย (Trojan horse) เป็ น ม้ า ขนาดใหญ่ ที่ ท าจาก
ไม้ จากมหากาพย์อีเลี ยดเรื่องสงครามเมื องทรอย ม้ าไม้ นี้เกิ ดขึ้ นจากอุ บายของโอดิ สเซียส ในการ
บุ กเข้ าเมื องทรอย ที่ มีป้อมปราการแข็ งแรง หลั งจากที่ รบยืดเยื้อมานานถึ ง 10 ปีแล้ ว ด้ วยการให้
ทหารสร้างม้าไม้ นี้ข้ึนมา แล้วลากไปวางไว้ หน้ากาแพงเมื องทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งทาเป็นล่ า

ถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้ าใจว่ าเป็นบรรณาการที่ ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบู ชาเทพ
เจ้ าและล่ าถอยไปแล้ว จึ งลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่ อตกดึ ก ทหารกรีกที่ ซ่อนตั วอยู่
ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้ เป็นที่สาเร็จ
จากนั้น

เดิ นทางสู่ เมืองคุชาดาสึ(Kusadasi) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านลิ้ มลอง Turkish Delight ขนมประจาท้ องถิ่นของประเทศตุรกี ซึ่งคนท้ องถิ่ นเรียกอี กอย่าง
ว่ า “โลคุม (Lokum)” มี รสชาติ หวานทาจากแป้งและน้ าตาล มั กจะเสิ ร์ฟคู่กับชาหรื อกาแฟ สวน
ผสมก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ ,ถั่ว,ถั่วพิสทาชิโอ,แมคคาเดเมีย,วอลนัท, กุหลาบ ฯลฯ

จากนั้น

นาท่ า นชม บ้ า นพระแม่ ม ารี (House of Vergin Mary) เชื่ อกั นว่ า เป็ นที่ สุ ด ท้ า ยที่ พระแม่ ม ารีมา
อาศั ยอยู่ แ ละสิ้ นพระชนม์ ใ นบ้ า นหลั ง นี้ ต้ั งอยู่ บ นภู เ ขาสู งเป็ นสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ค ริ ส ศาสนิ ก ชน
จะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให้ได้ สักครั้ง

เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พก
ั

RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองคุชาดาสึ

(โรงแรมที่ ร ะบุ ใ นรายการทั ว ร์ เ ป็ น เพี ยงโรงแรมที่ น าเสนอเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่ห้า

เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุย
ฝ้าย • เฮียราโพลิส

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่ได้ มีการบารุ งรักษาไว้เป็นอย่างดี แห่งหนึ่งของ
โลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ อยู่
อาศั ย ของชาวไอโอเนี ย น (Ionian) ที่ อ พยพมาจากกรี ก ซึ่ ง รุ ่ ง เรื อ งขึ้ น มาในศตวรรษที่ 6 ก่ อ น
คริสต์กาลแผนผังเมืองเอฟฟิซุสนั้นได้ ช่ อ
ื ว่าเป็นเลิศทางด้ านยุทธศาตร์ทหาร และการค้า

นาท่านชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี
แบบทั น สมั ย มี น้ า หนั ก เบา ฟอกหนั ง ดี นุ่ ม บางเบา สวมใส่ ส บายขึ้ น ราคาถู ก กว่ า ในยุ โ รปหรื อ
สหรัฐอเมริกาครึ่งต่อครึ่ง เพราะตุรกีเป็นผู้ผลิตและส่งออกไปขายทั่วโลก

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นสู่ ปามุคคาเล่(Pamukkale) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

จากนั้น

นาชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีลักษณะเป็นระเบียงน้าพุเกลือร้อน
ซึ่งเกิ ดขึ้ นจากการเกิ ดแผ่นดิ นไหวของโลกในอดี ต ความงดงามสุ ดวิ จิตรของสถานที่ แห่ งนี้เ กิ ด ขึ้ น
จากบ่อน้าร้อนที่อุดมไปด้ วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึ่งเมื่อน้าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลา
เนิ่นนาน ไอน้าก็ จะค่ อย ๆ ก่ อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนังสีขาวขึ้น
นั่นเองด้ วยความเชื่อว่ า ปามุ คคาเล เป็นเหมื อนสถานที่ ศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่งมี สรรพคุณในการรักษาบาบัด
การอาการต่ าง ๆ ทาให้ในอดี ตชนเผ่ากรีก-โรมั นได้ เข้ ามาสร้างเมื องอยู่บนบ่ อน้าพุร้อนแห่งนี้ และ
ขนานนามเมื องนั้นว่ า ฮี เอราโพลิ ส อั นหมายถึ งเมื องศักดิ์ สิทธิ์ และปามุ คคาเล ก็ ได้ ถูกใช้เป็นสปา
บาบัดโรคมานานกว่าพันปี

จากนั้น

นาท่ า นสู่ เฮียราโพลิ ส (Hierapolis) ซึ่ งมี ความหมายว่ า เมื องแห่ งความศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ สร้ า งขึ้ นก่ อน
คริสตกาล มีอายุประมาณ 2,200 ปี จุดเด่ นสาคัญของที่แห่งนี้คือ มีโรงละครขนาดใหญ่ ที่สามารถจุ
คนได้ ถึง 12,000 คน อดี ตงานเทศกาลหรือการแข่งขั นต่ างๆก็ จะจั ดที่ โรงละครแห่งนี้ และรอบๆจะ
ประกอบไปด้ วย โรงอาบนน้าโบราณ สระน้าโบราณ ประตูเมือง ฯลฯ

เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พก
ั

ADEM PIRA HOTELระดับ 5 ดาวตุรกีหรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองปามุคคาเล่
(โรงแรมที่ ร ะบุ ใ นรายการทั ว ร์ เ ป็ น เพี ยงโรงแรมที่ น าเสนอเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่หก

เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ • สถานี
คาราวาน • Belly Dance

 (เช้า/กลางวัน /เย็น)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่าน

เดิ นทางสู่ เ มื อ งคอนย่ า (ใช้ เ วลาเดิ นทางประมาณ 5 ชั่ ว โมง) เมื องนี้ เ ป็ นเมื องส าคั ญ ทางศาสนา
อิสลามเป็นเมืองต้ นกาเนิดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหนึ่งเรียกว่าลั ทธิ Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การ
ปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือนอิสลามทุกประการ

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่

เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นชื่อเก่ าแก่ภาษาฮิตไตต์
แปลว่ า“ดิ นแดนม้าพันธุ ์ดี ” ตั้ งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่ พิเศษเกิ ดจากการระเบิ ด ของ

ภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว (ปัจจุบันภูเขาไฟทั้ง 2 ดั บแล้ว)
ทาให้ลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดิ นชั้นใหม่
ขึ้ นมา จากนั้นกระแสน้า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ ร่วมด้ วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดิ นภูเขา
ไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้ านปี จนเกิ ดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่ เต็ มไปด้ วยหิน
รู ป แท่ ง กรวย(คว่ า ) ปล่ อ ง กระโจม โดม และอี ก สารพั ด รู ป ทรง จนผู้ ค นในพื้ นที่ เ รี ย กขานกั น
ว่ า “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ ในปี ค.ศ.1985 ยู เนสโกได้ ประกาศให้พ้ น
ื ที่ มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอสปาต้า ซึ่งเป็นเมืองที่มช
ี ่อ
ื เสียงในการปลูกลาเวนเดอร์ชมความงามของ
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่จะบานสะพรั่งในเดือนก.ค.-ส.ค.ของทุกปี
ระหว่างทาง แวะถ่ า ยรู ป สถานีคาราวาน (Caravanserai) มั ก จะเป็ นสิ่ งก่ อสร้ า งที่ มี อิ ทธิ พ ลจากเปอร์ เ ชี ย ที่
ก่ อสร้ า งเป็ นที่ พัก เล็ กข้ า งทางที่ นักเดิ นทางสามารถใช้ สาหรับ การพั กผ่อนให้ ห ายเหนื่ อยจากการ
เดิ นทางสถานีคาราวานตั้งอยู่ได้ จากการคมนาคมทางการค้าการติดต่อสื่ อสารและการเดิ นทางของ
ผู้คนในเครือข่ายของเส้นทางการค้า (trade routes) ที่ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ สถานีคาราวานอาจจะเป็นที่รู้จักในภาษาไทยด้ วยชื่อเรียกว่า "โรงเตี๊ยม"

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

น าท่ า นชมการแสดงพื้ นเมื อ ง
“โชว์ ร ะบ าหน้ า ท้ อ ง ” Belly
Dance เป็ นการเต้ นราที่ เก่ าแก่
อ ย่ า ง ห นึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น ม า เ มื่ อ
ประมาณ 6000 ปี ใ นดิ นแดน
แ ถ บ อี ยิ ป ต์ แ ล ะ เ ม ดิ เ ต อ ร์ เ ร
เนียน นักประวั ติศาสตร์เชื่ อกั น
ว่ า ชนเผ่ า ยิ ป ซี เ ร่ ร่ อ นคื อคน
กลุ่ ม ส าคั ญ ที่ ไ ด้ อ นุ รั ก ษ์ ร ะบ า
หน้าท้ องให้มีมาจนถึ งปัจจุ บัน และการเดิ นทางของชาวยิปซีทาให้ระบาหน้าท้ องแพร่หลาย มี การ
พัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่ น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน

ที่พก
ั

พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้า 1 คืน MINIA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานตุรกี
เมืองคัปปาโดเกีย
**ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใช้โรงแรมเทียบเท่าระดั บเดี ยวกันแทน**

วันที่เจ็ด

เมืองคัปปาโดเกีย • พิพธ
ิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอ
มือ • ร้านจิวเวอร์รแ
ี่ ละเซรามิค • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

05.00 น.

 (เช้า/กลางวัน /-)

นาท่ านเดิ นทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเช้า โดยการขึ้นบอลลูน โดยท่ าน
จะเห็นวิวทั่ วเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะนั่งบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในรายการ อัตราค่าบริการท่านละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทาง
หัวหน้าทัวร์อก
ี ทีในวันที่จะเดินทาง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

ชมพิพิธ ภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง เกอเรเม (GOREME OPEN MUSEUM) เป็ นสถานที่ ที่มี ความงดงาม
และเต็มไปด้ วยคุณค่าทางประวั ติศาสตร์ ได้ รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ในปี1984 สร้างโดยชาวคริสต์ที่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่ างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้าง
โบสถ์ ไ ว้ ม ากกว่ า 30 แห่ ง จนกลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางส านั ก สงฆ์ เ มื่ อราวปี 300-1200 ภายในมี
ภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้าที่ ถูกวาดไว้ ต้ั งแต่ ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึง
ใจแก่ผู้มาเยือน

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะชิม TURKISH ICE CREAM MADO

จากนั้น

นาท่ าน ชมนครใต้ ดินคาดัค (CardakUnderground City) เกิ ดจากการขุดเจาะพื้นดิ นลึกลงไป
10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดี ต โดย
ทั้ งจากชาวอาหรับจากทางตะวั นออกที่ ต้องการเข้ ามายึดครองดิ นแดนนี้เพื่ อหวั งผลประโยชน์
ทางการค้ าและชาวโรมั นจากทางตะวั นตกด้ วยเหตุผลเดี ยวกั น รวมทั้ งต้ องการที่ จะหยุ ดยั้งการ
เผยแพร่ ศ าสนาคริ ส ต์ ใ นดิ นแดนแถบนี้ ด้ว ยเมื องใต้ ดิ นแห่ งนี้ มี ค รบเครื่ องทุ กอย่ า งทั้ งห้ องโถง

ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้ จะเป็น
เมื องขนาดใหญ่ขุดลึ กลงไปใต้ ดินหลายชั้น แต่ ว่าอากาศในนั้นถ่ ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศ
เย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่ น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้ วยการออกแบบที่ดี มี
ทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ทาให้อากาศถ่ายเท

จากนั้น

นาชม ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีช่ อ
ื เสียงโด่ งดั งไปทั่วโลก มีคุณภาพ
ดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซื้อได้ ท่ัวไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่ งที่ ผลิ ต
แต่ ล ะท้ องถิ่ นจะมี สิ นค้ า ขึ้ นชื่ อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่ มี ร าคาแพงจะทอด้ ว ยขนสั ตว์ มี
ชื่อเสี ยงมากที่ สุดต้ องเป็ นของเมื องเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลั กษณะความยาวของ
เส้ นใบที่ ใช้ทอคื อ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทั่ วไป ที่ นิยมขายกั นอย่างแพร่หลาย ทาจากวั สดุ ทั้ งขน
สัตว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่ อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก จะเหลือเพียงด้ านเดี ยวที่มีข นปุ ย
ฟูข้ึ นมา เป็นลวดลายตามที่ ต้องการ อี กแบบคื อ "คาลิ ม" (Kilim) ทอจากขนสั ตว์ ฝ้าย และไหม
ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที่มีช่ อ
ื เสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค

จากนั้น

ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย
นาท่านเดิ นทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร์ (NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)

20.50 น.

ออกเดิ นทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 2009

22.15 น.

ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT

หลังจากนั้น

ให้ ท่า นได้ พัก ผ่ อนระหว่ า งรอเปลี่ ยนเครื่ องโดยมี ร้ า นค้ า ปลอดภาษี แบรนด์ สิ นค้ า ชั้ นนา เช่ น
HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย

วันที่แปด

สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

01.45 น.

ออกเดิ นทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK68

15.25 น.

เดิ นทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
มหัศจรรย์...TURKEY เทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 8 วัน 5 คืน (TK)
วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

06-13 ก.ค.65

20+1

39,999

39,499

38,999

6,000

21-28 ก.ค.65

20+1

41,999

41,499

40,999

6,000

06-13 ส.ค.65

20+1

41,999

41,499

40,999

6,000

18-25 ส.ค.65

20+1

41,999

41,499

40,999

6,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานีร้ วมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม

 ตั๋ วเครื่องบิ นไป -กลั บพร้อมกรุ ๊ป กรุ งเทพฯ-อิ ส ตั นบู ล-เนฟไซ-อิ ส ตั นบู ล -กรุ งเทพฯ สายการบิ น Turkish
Airline (TK) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ ยว)
 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิ น 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7
กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 น้าดื่ มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
 ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
 ภาษี น้ามันและภาษี ต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดิ นทาง)
 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดิ นทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดิ นทางไม่ค้ม
ุ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่ค้ม
ุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดิ นทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิม
่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อิ นเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่
ไม่ได้ ระบุไว้ในรายการ

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ ,การประท้ว ง,การจลาจล,การนัด
หยุ ดงาน,การถู กปฏิ เสธไม่ ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้ าหน้าที่ ตรวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้าที่ กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ตุรกีมีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ
ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดิ นทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้ วยตนเอง

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับ ทิป
ค่ะ)

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน
เงื่อนไขการสารองทีน
่ ่ังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :


กรุ ณาจองทั วร์ล่วงหน้า ก่ อนการเดิ นทาง พร้อมชาระมั ดจา 20,000 บาท ส่ วนที่ เหลื อชาระทั นที ก่อนการ
เดิ นทางไม่ น้อยกว่ า 30 วั น มิ ฉะนั้นถื อว่ าท่ า นยกเลิ กการเดิ นทางโดยอั ตโนมั ติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาช าระ
ก่อนเดิ นทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ ๊ป)


ยกเลิ ก ก่ อนการเดิ นทาง 45 วั น บริ ษั ทฯ จะคื นเงิ นค่ า มั ด จาให้ ท้ั งหมด ยกเว้ นในกรณี วั นหยุ ด เทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ังหมด



ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดิ นทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น



ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิ นทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ ๊ป)


ยกเลิกหรือเลื่อนการเดิ นทางต้องทาก่อนการเดิ นทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ังหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดิ นทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดิ นทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :



กรณี เจ็ บป่วย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้ องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษั ทฯจะทา
การเลื่ อนการเดิ นทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ั งนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้จ่ายที่ ไม่ สามารถยกเลิ กหรื อ
เลื่อนการเดิ นทางได้ ตามความเป็นจริง



ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มก
ี ารแจ้งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ท้ังหมด โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

โรงแรมทีพ
่ ัก


สาหรับห้องพักแบบ 3 เตี ยง (Triple) มี บริการเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้ น กรณี เดิ นทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน
บริษัทฯ ขอแนะนาให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า



การวางแปลนห้องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทาให้ห้องพัก
แบบเดี่ ยว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น



มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้น
ั อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐาน
ระดั บสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ อ
ื และระดั บมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐาน
ระดั บดาวของหน่วยงานการท่องเที่ ยวของประเทศตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดั บสากลได้

เงื่อนไขอื่น ๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดิ นทางและมีผลทาให้คณะเดิ นทาง
ไม่ ครบตามจานวนที่ บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้ นไป) เนื่องจากเกิ ดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้
เดิ นทางอื่นที่เดิ นทางในคณะเดี ยวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้ เ ดิ นทางจานวน 15 ท่ า นขึ้ นไป จึ งออกเดิ นทาง ในกรณี ที่มี ผู้เ ดิ นทางไม่ ถึ ง 15 ท่ า น ขอสงวนสิ ทธิ์
เลื่ อนวั นเดิ นทาง หรื อ ยกเลิ ก การเดิ นทาง โดยทางบริ ษั ทจะแจ้ งให้ ท่า นทราบล่ ว งหน้ า 10 วั นก่ อนการ
เดิ นทาง
 กรณี ที่ท่านต้ องออกตั๋ วภายใน เช่น (ตั๋ วเครื่องบิ น, ตั๋ วรถทั วร์, ตั๋ วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่ เจ้ าหน้าที่ ทุกครั้ง
ก่ อนทาการออกตั๋ ว เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี ก ารปรั บเปลี่ ยนไฟล์ ทบิ น หรื อเวลาบิ น โดยไม่ ได้ แ จ้ งให้

ทราบล่ วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋ วภายในโดยไม่ แ จ้ งให้ ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดั งกล่าว
 กรณี ใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดิ นทางเพื่อการท่ องเที่ ยวกับคณะทั วร์ หากท่ านถู กปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 เมื่ อท่ านได้ ชาระเงิ นมั ดจาหรือทั้ งหมด ทางบริษัทฯจะถื อว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่ างๆของ
บริษัทฯที่ได้ ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดิ นทางเป็นสาคัญ
 หนังสือเดิ นทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดิ นทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดิ นทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิ น,สายการบิ นยกเลิกบิ น , การ
ประท้ วง,การนัดหยุ ดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณี ท่านถู กปฎิ เสธการเข้ าหรือออกเมื องจากเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง จากไทยและต่ า งประเทศซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่ อนไขนี้ในกรณี ที่เกิ ด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับ ผิดชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากผู้เดิ นทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตั ว ซึ่ง
ไม่ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่ อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิ สัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากท่ า นใช้ บ ริ ก ารของทางบริ ษั ทฯไม่ ค รบ อาทิ ไม่ เ ที่ ยวบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดิ นทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเ หตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
 กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมื องทั้ งที่ กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิ ให้เดิ นทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดิ นทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 ตั๋ วเครื่องบิ นเป็นตั๋ ว ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่ เดิ นทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่ อนวั นหรือคื นเงิ น
และไม่ ส ามารถเปลี่ ย นชื่ อได้ ห ากมี ก ารปรั บ ราคาบั ต รโดยสา รสู ง ขึ้ น ตามอั ต ราค่ า น้ า มั น หรื อ ค่ า เงิ น
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดั งกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษั ท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ข้างต้นนี้ แล้วทั้งหมด
 กรุ ๊ปที่เดิ นทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ ต้องการันตี มัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทั วร์
ทั้งหมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชารุ ด เปียกน้า การขีดเขียนรู ปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ มลาย
การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดิ นทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีมี “คดี ความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดิ นทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดิ นทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดิ นทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
 กรณีใช้หนังสือเดิ นทางราชการ(เล่มน้าเงิ น)เดิ นทางเพื่อการท่ องเที่ยวกั บคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด**

