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20.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์U ประต ู9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.00 น. ออกเดนิทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมอืงอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที่ TK 69 

 

 

05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตนับูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย พบการต้อนรบัอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถ่ินท่ี

ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เมืองอิสตนับูล เป็นเมอืงที่มปีระชากรมากที่สุดในประเทศตุรเคยี ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่ง

ท าให้อสิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อานา

โตเลยี) 

วนัแรก สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ • อิสตนับูล ตุรเคีย       

 
 

วนัท่ีสอง อิสตนับูล • พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรสั • พระราชวงัทอปกาปึ •  

จุดชมวิว Pierre loti hill • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร ์     

      (-/กลางวนั/เยน็)      
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น าท่าน  ชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) ซึ่งสร้างเสรจ็ในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจติซึ่งทรงคลัง่ไคลความเป็นยุโรปอย่างที่สุด

ทรงมพีระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัแห่งใหม่แทนพระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช่  เน้นความหรูหรา

อลังการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็อกตัง้ตระหง่าน ขณะที่ตัว

พระราชวงันัน้งดงามด้วยศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งด้วยแก้วเจยีระไน ห้องโถงใหญ่ประดบั 

 

 

จากนัน้ น าท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรสั(Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่กัน้ระหว่างตุรเคยีเธรซที่อยู่ในทวปียุโรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลยีใน

ทวปีเอเชยี เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรเคยีคู่กบัช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทางตอนใต้ที่เชื่อมกบัทะเลอเีจยีน ช่องแคบบอสฟอรสัทางตอนเหนือและ

ช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใต้เชื่อมระหว่างทะเลด ากบัทะเลมาร์มะราซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดเิตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรสัยาวราว 

30 กโิลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 3,700 เมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 700 เมตร ความลกึระหว่าง 36 ถงึ 124 เมตร ฝัง่ทะเลของช่องแคบ

เป็นเมอืงอสิตนับูลที่มปีระชากรหนาแน่นถงึราว 11 ล้านคน 
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จากนัน้ ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace) อันเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เมต็ผู้

พชิติ'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดตีพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรบัใช้ของสุลต่านชาวตุรเคยี ซึ่งคดัเลือก

เดก็ ๆ ครสิเตยีน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเตริ์กและนับถอืศาสนาอสิลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่าน้ีออกมา 

 

รบัราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏวิตัริฐัประหารเลยด้วยซ ้า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' 

ก็ตดัสนิใจยุบระบบขุนนางทหารรบัใช้ซึ่งยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏริูประบบการจดัการทหารในประเทศเสยีใหม่ โดยการน าการจัดทัพ

แบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติทีใ่ช้เก็บมหาสมบติัอันล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 

กะรตั กริชทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครือ่งทรงของสุลต่าน 
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จากนัน้ ชมจตัุรสัสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) หรือ

ที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome) ซึ่ง

ย่านแห่งน้ีแต่เดมิเป็นจุดศูนย์กลางของเมอืงในยุคไบแซนไทน์

และใช้เป็นลานกว้างส าหรับแข่งกีฬาขบัรถม้า แต่ในปัจจุบัน

เหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีที่มแีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ต้น 

คือ เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์ เธโอโดเชียส  (Theodosius 

Obelisk) เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ  เรียวยาว

ขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นที่  2 เรียกกันทัว่ไปว่า 

เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็น

รูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่

เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนส

แตนตนิ (Column of Constantine) สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดมิเป็น

เสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไป

จนเหลอืเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้ จากนัน้ น าท่านสู่ จุดชมวิว Pierre loti 

hill ที่เมื่อมองออกไปจะเห็นวิวแม่น ้าอันสวยงามรวมถึงจะได้เห็นวิว
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ทวิทศัน์มุมสูงของเมอืงอสิตนับลูได้อย่างชดัเจน อกีทัง้ยงัมรี้านชาตุรเคยี ร้านขนมให้ท่านลิ้มลองถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

   

 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1) 

จากนัน้ ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสนี ้าเงนิสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดนิทางมาเยอืนเมอืงอสิตนับูล มี

ชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่  1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่ต้องการเอาชนะและ

ต้องการให้มขีนาดใหญ่กว่าวหิารเซนต์โซเฟียในสมยันัน้ ซึ่งวิหารเซนต์โซเฟียได้รบัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหศัจรรยข์องโลก

ในยุคกลาง สุเหร่าแห่งน้ีประดบัด้วยกระเบือ้งอซันิค บนก าแพงชัน้ในที่มสีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทวิลปิคาเนชัน่ ฯลฯ  โดยหนั

หน้าเขา้วหิารเซนต์โซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝัง่ ถ้ามองจากด้านนอกวหิารจะมองเหน็หอสวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกตมิสัยดิจะมหีอสวด

มนต์เพยีง 1 หรอื 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีม ีหอมนิาเรต็ทัง้ 6หอ ตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลบัด้วยกระจกสอีนัน่าวจิติร มพีื้นที่ให้ละหมาด

กว้างขว้าง มขีนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกัส าหรบัขบวนคาราวาน โรงครวัต้มน ้า ปัจจุบนัเปิดให้เขา้

ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง 
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น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์

ของครสิต์ศาสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนั

เป็นพพิธิภณัฑ์ ตัง้อยู่ที่นครอสิตนับูล ประเทศตุรเคยี 

ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูก

จัดให้อยู่ในรายการสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง

ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานาน

เกอืบพนัปี จนกระทัง่อาสนวหิารเซบยีาสร้างเสร็จใน

ปี 1520สิง่ก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างให้

เป็นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิ

จัสติเนียนแห่งจกัรวรรดไิบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูกสร้างขึน้ในสถานที่เดยีวกนัน้ี (โบสถ์สองหลงัแรกถูกท าลายในระหว่างการ

จลาจล) โบสถ์น้ีเป็นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันพิชิต

จักรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า เช่นย้ายระฆงั แท่นบูชา รูปปั้นต่าง ๆ ออก และสร้าง

สญัลกัษณ์ทางอสิลาม 
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เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ 

แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้

แรกในสมัยสุลต่านเมห์เมด็ที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกิน

เน้ือที่กว่า 2 แสนตารางเมตรประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 

ร้าน 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร(ม้ือท่ี 2) 

ท่ีพกั  PULMAN HOTEL ระดับ  5  ด าวตุ รกี  หรื อ เ ทียบ เ ท่า

มาตรฐานของประเทศตุรเคีย เมืองอิสตนับูล 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั)  

 

 

 

 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

จากนัน้  น าท่านสู่ เมืองอิซเมียร ์เป็นเมอืงขนาดใหญ่อนัดบัสามของประเทศตุรเคยี และยงัเป็นเมอืงเก่าแก่ที่ถูกลายล้อมไปด้วยหุบเขา ให้ความรู้สกึ

เหมอืนอยู่บ้านพกัตากอากาศเลยก็ว่าได้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) 

จากนัน้ น าท่านสู่ อลาคาติ (Alacati) เมืองชายฝัง่ทะเล ตัง้อยู่บนแหลม Cesme ของทะเลอีเจยีน บรรยากาศคล้ายๆกบัซานโตรนีิ การตกแต่งของ

บ้านเรอืน ร้านค้าจะใช้โทนสพีาสเทลให้ความน่ารกักุ๊กกิ๊ก มรี้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขนม ร้านขายของที่ระลกึ และยงัมมีมุ

ถ่ายรูปเก๋ๆน่ารกัๆให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยัและเลอืกช้อปป้ิงได้อย่างจุใจ 

วนัท่ีสาม อิสตนับูล • อิซเมียร ์• Alacati • คุชาดาสึ     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้ เดนิทางสู่ เมืองคุชาดาสึ(Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เยน็        บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

ท่ีพกั  RAMADA HOTEL ระดบั 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคีย เมืองคุชาดาสึ 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั)  

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

 จากนัน้ ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus) เมืองโบราณที่ได้มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุค

โบราณที่ยิง่ใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคโบราณเมอืงโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรอืงในยุคสมยักรกี และโรมนั มอีายุ

กว่า 2,500 ปี เป็นที่อยู่อาศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรกี ซึ่งรุ่งเรอืงขึน้มาในศตวรรษที่ 6 ก่อนครสิต์กาลแผนผงัเมอืงเอฟ

ฟิซุสนัน้ได้ชื่อว่าเป็นเลศิทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการค้า  

 

น าท่านชมโรงงานผลิตเส้ือหนัง ที่มคีุณภาพและชื่อเสยีงของตุรเคยี เสื้อแจก็เก็ตและหนัง มคีุณภาพด ีแบบทนัสมยั มนี ้าหนักเบา ฟอกหนัง

ด ีนุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึน้ ราคาถูกกว่าในยุโรปหรอืสหรฐัอเมรกิาครึ่งต่อครึ่ง เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติและส่งออกไปขายทัว่โลก 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) 

จากนัน้  น าท่านชม บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เชื่อกนัว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารมีา  อาศยัอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลงัน้ีตัง้อยู่

บนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ครสิศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึน้ไปนมสัการให้ได้สกัครัง้ 

วนัท่ีส่ี เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเส้ือหนัง • บ้านพระแม่มารี • Turkish Delight  • ปามุคคาเล่  

     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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ให้ท่านลิ้มลองTurkish Delight ขนมประจ าท้องถิน่ของประเทศตุรเคยีซึ่งคนท้องถิ่นเรยีกอกีอย่างว่า“โลคุม (Lokum)”มรีสชาตหิวานท าจาก

แป้งและน ้าตาล มักจะเสิร์ฟคู่กับชาหรือกาแฟ สวนผสมก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ ,ถัว่,ถัว่พสิทาชิโอ,แมคคาเดเมีย,วอลนัท,

กุหลาบ ฯลฯ 

   

จากนัน้ น าท่านเดนิสู่ ปามุคคาเล่(Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เยน็        บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 

ท่ีพกั  ADEN PIRA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคีย เมืองปามุคคาเล่ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั)  

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 

จากนัน้  น าชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มลีกัษณะเป็นระเบยีงน ้าพุเกลือร้อน ซึ่งเกดิขึน้จากการเกิดแผ่นดินไหวของ

โลกในอดีต ความงดงามสุดวจิิตรของสถานที่แห่งน้ีเกิดขึ้นจากบ่อน ้าร้อนที่อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต  หรือหินปูน ซึ่งเมื่อน ้าพุร้อน

วนัท่ีห้า ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย • เฮียราโพลิส • คอนย่า • พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า     

       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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ระเหยขึน้มาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกดิชัน้ของแคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบ่อจนเกดิเป็นผนังสขีาวขึน้นัน่เองด้วยความเชื่อ

ว่า ปามุคคาเล เป็นเหมอืนสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ ซึ่งมสีรรพคุณในการรกัษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดตีชนเผ่ากรีก-โรมันได้เขา้มาสร้าง

เมอืงอยู่บนบ่อน ้าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนามเมอืงนัน้ว่า ฮเีอราโพลสิ อนัหมายถงึเมอืงศกัดิส์ทิธิ ์และปามุคคาเล ก็ได้ถูกใช้เป็นสปาบ าบดัโรค

มานานกว่าพนัปี 

 

 

จากนัน้ น าท่านสู่ เฮียราโพลิส (Hierapolis) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองแห่งความศักดิส์ิทธิ ์สร้างขึ้นก่อนคริสตกาล มีอายุประมาณ 2,200 ปี จุดเด่น

ส าคญัของที่แห่งน้ีคอื มโีรงละครขนาดใหญ่ ที่สามารถจุคนได้ถงึ 12,000 คน อดตีงานเทศกาลหรือการแข่งขนัต่างๆก็จะจัดที่โรงละครแห่งน้ี 

และรอบๆจะประกอบไปด้วย โรงอาบนน ้าโบราณ สระน ้าโบราณ ประตูเมอืง ฯลฯ 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือท่ี 10) 

น าท่าน  เดนิทางสู่เมืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงน้ี

เป็นเมอืงส าคญัทางศาสนาอสิลามเป็นเมอืงต้นก าเนิดศาสนาอสิลาม อกี

ลทัธหิน่ึงเรยีกว่าลทัธ ิMevlevi หรอื ลทัธลิมหวน การปฏบิตัยิอมรบันับ

ถอืเหมอืนอสิลามทุกประการ 

จากนัน้ ชมพิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) หรอืส านักลมวน ก่อตัง้

ขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนน้ี

เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม  พพิธิภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดนิภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขยีวสดใส ภายใน

ตกแต่งประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลมิ 
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เยน็        บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 11) 

ท่ีพกั  NOVOTEL HOTELระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคีย เมืองคอนย่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั)  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ แปลว่า“ดินแดนม้าพนัธุ์ดี”  ตัง้อยู่

ทางตอนกลางของตุรเคยี เป็นพื้นที่พเิศษเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว (ปัจจุบนั

ภูเขาไฟทัง้ 2 ดบัแล้ว) ท าให้ลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา   จากนัน้กระ

แสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ได้ร่วมด้วยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาด

แปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปด้วยหนิรูป แท่ง กรวย(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรูปทรง จนผูค้นในพื้นที่เรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟ

นางฟ้า” ที่ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหศัจรรย์แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตุรเคยี 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป สถานีคาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มอีิทธพิลจากเปอร์เชยีที่ก่อสร้างเป็นที่พกัเลก็ขา้งทางที่นักเดินทาง

สามารถใช้ส าหรบัการพกัผ่อนให้หายเหน่ือยจากการเดินทางสถานีคาราวานตัง้อยู่ได้จากการคมนาคมทางการค้าการติดต่อสื่อสารและการ

เดนิทางของผูค้นในเครือข่ายของเส้นทางการค้า (trade routes) ที่ครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ สถานี

คาราวานอาจจะเป็นที่รู้จกัในภาษาไทยด้วยชื่อเรยีกว่า "โรงเต๊ียม" 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 13) 

วนัท่ีหก เมืองคอนย่า • เมืองคปัปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • นครใต้ดินคาดคั • โรงงานผลิตพรมทอมือ • โชวร์ะบ าหน้าท้อง Belly 

Dance     (เช้า/กลางวนั /เยน็)       

   

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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   จากนัน้ น า ท่ า น  ช ม น ค ร ใ ต้ ดิ น ค า ดั ค 

(CardakUnderground City) เกดิจากการขุด

เจาะพื้นดินลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใช้เป็นที่

หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของ

ชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยทัง้จากชาว

อาหรบัจากทางตะวนัออกที่ต้องการเข้ามายึด

ครองดินแดนน้ีเพื่อหวังผลประโยชน์ทาง

การค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วย

เหตุผลเดียวกัน รวมทัง้ต้องการที่จะหยุดยัง้

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ี

ด้วยเมอืงใต้ดนิแห่งน้ีมคีรบเครื่องทุกอย่างทัง้ห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครวั ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้

จะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขุดลกึลงไปใต้ดนิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเยน็สบาย หน้าร้อนอากาศเยน็ หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภูมิ

เฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซยีส และด้วยการออกแบบที่ด ีมทีางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าให้อากาศถ่ายเท 

 

จากนัน้ น าชม ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตุรเคยี ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก มคีุณภาพด ีลวดลายสวยงาม และมรีาคาแพง หา

ซื้อได้ทัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลติ แต่ละท้องถิน่จะมสีนิค้าขึน้ชื่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มรีาคาแพงจะทอด้วยขน

สตัว์ มีชื่อเสียงมากที่สุดต้องเป็นของเมอืงเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบที่ใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรม

ทัว่ไป ที่นิยมขายกนัอย่างแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทัง้ขนสตัว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแล้วจะตดัเสน้ใยออก จะเหลอืเพยีงด้านเดียว

ที่มขีนปุยฟูขึน้มา เป็นลวดลายตามที่ต้องการ อกีแบบคอื "คาลมิ" (Kilim) ทอจากขนสตัว์ ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาล ีชนิดที่มชีื่อเสยีงจะ

มาจากเมอืงเฮเรเค 
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เยน็                   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 14) 

จากนัน้ น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง  “โชว์ระบ า

หน้าท้อง” Belly Dance เป็นการเต้นร าที่

เก่าแก่อย่างหน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 

6000 ปีในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอร์เร

เนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่า

ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได้อนุรักษ์

ระบ าหน้าท้องให้มมีาจนถึงปัจจุบนั และการ

เดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้อง

แพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่

โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรเคยีในปัจจุบนั 

ท่ีพกั  พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 1 คืน MINIA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานตุรเคีย  

เมืองคปัปาโดเกีย   

        **ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนัแทน** 

 

วนัท่ีเจด็ เมืองคปัปาโดเกีย • พิพิธภณัฑก์ลางแจ้งเกอเรเม • ร้านจิวเวอรร์ี่และเซรามิค • ชมหบุเขาแบบพาโนรามิค  • สุวรรณภมิู 

กรุงเทพฯ    (เช้า/กลางวนั/เยน็)        
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05.00 น. น าท่านเดินทางไปสมัผสับรรยากาศ เมืองคปัปาโดเกียยามเช้า โดยการข้ึนบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทัว่เมืองคปัปาโดเกีย โดย

จะนัง่บอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ อตัราค่าบริการท่านละ 250 USD โดยประมาณ โดย

สอบถามราคากบัทางหวัหน้าทวัรอ์ีกทีในวนัท่ีจะเดินทาง 

 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 

จากนัน้ ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME 

OPEN MUSEUM) เป็นสถานที่ที่มีความงดงาม

และเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ ได้รบัขึน้

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน

ปี1984 สร้างโดยชาวคริสต์ที่หลบหนีการเข่นฆ่า

คนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้าง

โบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนย์กลาง

ส า นั ก ส ง ฆ์ เ มื่ อ ร า ว ปี  300-1200 ภ า ย ใ นมี
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ภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ ้าที่ถูกวาดไว้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรงึใจแก่ผูม้าเยอืน 

 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แวะชิม TURKISH ICE CREAM MADO (ม้ือท่ี 16) 

 

จากนัน้  ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อสิระเชญิท่านเลอืกชมสนิค้าตามอธัยาศยั 

จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรูป ชมหุบเขาแบบพาโนรามิค มีทัง้ ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้รับการตัง้ชื่อตามก้อนหินใหญ่ในบรเิวณ

ศูนย์กลางของเมอืง ซึ่งได้เคยถูกใช้เป็นปราสาทหินพเิศษก้อนน้ีเป็นจุดสูงสุดของพื้นที่ ท่านสามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ของคปัปาโดเกีย

อนัสวยงามได้บนน้ี ต่อด้วยชม Pasabagi Valley หรอื Monk Valley สถานที่ที่ดทีี่สุดส าหรบัการชมปล่องไฟสามเศยีรที่ถูกโอบล้อมไป

ด้วยหนิธรรมชาต ิจุดชมววิ Devrent valley เป็นววิที่ดทีี่สุดของคปัปาโดเกยีซึ่งสามารถมองเหน็ ปล่องไฟ นางฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้เช่น รูป

เหด็ และสตัว์ต่าง ๆ 
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เยน็                         บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 17) 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร ์(NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)  

20.50 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเที่ยวบนิที่ TK 2009 

22.15 น. ถงึสนามบนิ อิสตนับูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

หลงัจากนัน้ ให้ท่านได้พกัผ่อนระหว่างรอเปล่ียนเครื่องโดยมีร้านค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าชัน้น า เช่น HERMES, LOUIS VUITTON, 

GUCCI, PRADA และยงัมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย  

 

01.45 น.     ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ TK68 

15.25 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจมริู้ลมื 

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

 
 

 
 
 
 

วนัท่ีแปด สนามบินอิสตนับูล • สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ         
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อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 
 

มหศัจรรย.์..TURKEY บินตรงสู่อิสตนับูล 

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ 8 วนั 5 คืน (TK) 

วนัเดินทาง        จ านวน ผู้ใหญ ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

06 – 13 ก.ค. 65 24+1 37,999 37,499 36,999 7,000 

21 – 28 ก.ค. 65 20+1 39,999 39,499 38,999 7,000 

06 – 13 ส.ค. 65 24+1 38,999 38,499 37,999 7,000 

18 – 25 ส.ค. 65 24+1 39,999 39,499 38,999 7,000 

02 – 09 ก.ย. 65 29+1 40,999 40,499 39,999 7,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถงึ 2 ปี บรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 6,000 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัร์และตัว๋เครื่องบนิแล้ว** 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-เนฟไซ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบนิ Turkish Airline (TK) เป็นตัว๋หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์

ได้ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดี่ยว) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น ้าดื่มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเที่ยวคนไทย 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
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เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางไม่คุ้มครองถงึการสูญเสยี

ทรพัย์สนิส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรดี ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าบรกิารอื่นๆเพิม่ของสายการบนิ เช่น ที่นัง่ วลีแชร์ รวมถงึ บรกิารเสรมิอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ  

 หากหน่วยงานรฐับาลไทย และ/หรอื ตุรเคยีมกีารปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการกักตวัเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทาง

จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกนิด้วยตนเอง 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน่,พนักงานขบัรถ รวมทัง้ทรปิ 80 USD/ท่าน 

 ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ตามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง72 ชัว่โมง(ใบรบัรองแพทย์ภาษาองักฤษ) ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทางกลบัประเทศไทย ส าหรบัผูท้ี่ได้รบัวคัซนีไม่ครบโดส (1 เขม็) หรอื ยงัไม่ได้รบัวคัซนี 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในอตัราค่าบรกิารรวม 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร์ 

 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 25,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดนิทาง 30 วนั) 

 

 

 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิ ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร์ 50% จากราคาขาย และหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น  
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• ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป 

แต่ทัง้น้ีท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางได้ตามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมท่ีพกั 

 

• ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน อาจจะต้อง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิด

ห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน  อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่  

Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนัีน้ อาจจะมคีวามแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนัน้

จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเทีย่วของประเทศตุรกเีท่านัน้ ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได้ 

กรณีจองทวัรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทวัร ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่า

ทวัรท์ัง้หมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ส้ิน 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บ ริ ษั ท ฯ  ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ ์ใ น ก า ร เ ก็ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั ้ ง ห ม ด  ก ร ณี ท่ า น ย ก เ ลิ ก ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ มี ผ ล ท า ใ ห้ ค ณ ะ เ ดิ น ท า ง  

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นที่เดินทางในคณะเดยีวกนั บรษิทั

ต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดินทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดย

ทางบรษิทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมี

การปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีผูเ้ดนิทางที่ต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใช้วลีแชร์ที่สนามบนิ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่

ท่านจองทวัร์ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯไม่สามารถจดัการได้ล่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถ้าม)ี 

 

• กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชดัเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดนิทางกะทนัหนั อาจมคี่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิ 

• เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทวัร์ทัง้หมด 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

➢ หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทาง

ต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอื

กรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอก เหนือ

ความรับผิดชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่ง

ลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่าย

ทุกอย่างทางบรษิทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ย วเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรบัราคา

บตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาตัว๋ดงักล่าว  

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้งต้นน้ีแล้วทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะต้องไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูต่างๆหรอืแมก้ระทัง่ตราปัม๊ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็น

ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบ

ใดๆทัง้สิ้น 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งเป็นสิง่ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือ

การควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด** 

 

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


