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วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 

วันที่สอง ท่าอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด •

บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนมบินแห่งใหม่ ณ ประเทศตุรกี 

 เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้

อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) อนัเป็นพระราชวงัที่ประทบัของสุลต่านมานานกวา่ 3 ศตวรรษ 

สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น

สถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน (พวกนอกศาสนา) มาสอน

ให้เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็

กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยคุก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้ า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 

3' ก็ตดัสินใจยบุระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารใน

ประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยโุรปมาใช ้ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายคราม
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จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นที่ส าหรับแสดงทรัพย์

สมบัติอันมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชั้นนอก , 

พระราชวงัชั้นใน และฮาเร็ม ในอดีตภายในพระราชวงัน้ีจะมีขา้ราชบริพารท างานกนัอยูป่ระมาณ 5 พนัคน 

จึงมีสภาพคลา้ยตวัเมืองที่ซับซ้อนอยูใ่นตวัเมืองอีกชั้นหน่ึง ตวัพระราชวงันั้นไดรั้บการตกแต่งอยา่งวิจิตร

ในยคุที่จกัรวรรดิออตโตมานรุ่งเรืองถึงขีดสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน( Basilica Cistern ) อุโมงค์เก็บน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล

สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค  ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใชเ้ก็บน ้ าเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงที่ท่องเที่ยวอยา่

เดียวเท่านั้น 

จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) หรือที่ มีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซ่ึงยา่นแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยคุไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง

ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 

เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแล้วค่อย ๆ 

เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) 

เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่

ที่สุดที่มีเหลืออยูใ่นอิสตนับูล และเสาตน้ที่ 3 มีช่ือวา่ เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้น
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ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจน

เหลือเพยีงแค่เสาปูนเท่านั้น 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน ้าเงิน สถานที่ที่ไม่ควรพลาด
เม่ือเดินทางมาเยอืนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) 
เป็นสุเหร่าที่มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์
โซเฟียในสมยันั้น ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุค
กลางสุเหร่าแห่งน้ีประดบัดว้ยกระเบื้องอซันิค บนก าแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ 
ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหน้าเขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากด้าน
นอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พยีง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีมี 
หอมินาเร็ตทั้ง 6 หอ ตกแต่งดว้ยหน้าต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื้นที่ใหล้ะหมาดกวา้ง
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ขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกัส าหรับขบวนคาราวาน 
โรงครัวตม้น ้ า ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)  เคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูก

เปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างที่ยิง่ใหญ่
ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจัดให้อยู่ ในรายการส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาด
มหึมากลางวหิาร และนับเป็นตวัอยา่งที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพนัปี จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างที่ปรากฏ
อยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบ
แซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดียวกันน้ี (โบสถ์สองหลังแรกถูกท าลายใน
ระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ีเป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 
1453 หลงัจากที่จกัรวรรดิออตโตมนัพชิิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์ห้
กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสญัลกัษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต 
แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสุเหร่าหลกัของอิสตนับูลมากว่า 500 ปี และเป็นตน้แบบของสุเหร่าออตโตมนัอีก
หลายแห่ง เช่นสุเหร่าสุลต่านอาเหม็ด (สุเหร่าสีน ้ าเงิน), สุเหร่าเซห์ซาเด, สุเหร่าซือเลยม์านิเย และสุเหร่า
รืสเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟีอาก็ถูกเปล่ียนเป็นพพิธิภณัฑโ์ดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปัจจุบนั 
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จากน้ัน ชอป ป้ิ ง ณ  ตลาดแกรนด์บาซ าร์ 

(Grand Bazaar) เป็นตลาดที่เก่าแก่
ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมา
ยาวนานกว่า 1,000 ปี ยงัเป็นตลาดใน
ร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่
ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย 
ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์มีร้านคา้
มากกว่า 4,000 ร้าน สินคา้หลักๆ ที่
ขายในน้ีคือ เคร่ืองเงิน พรม ส่ิงทอ 
เส้ือผา้ วตัถุโบราณ ทองค า และของ
ที่ระลึก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
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ที่พัก GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

วันที่สาม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส • หอคอยหิน GALATA • เมืองชานักกาเล  (เช้า/

กลางวัน/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ชม  พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรงคลัง่

ไคล้ความเป็นยุโรปอย่างที่สุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัแห่งใหม่แทน

พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เชเน้นความหรูหราอลังการสะท้อนความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปที่เด่นชดั ดา้นหน้าพระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็อกตั้งตระหง่าน ขณะที่

ตวัพระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถง

ใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างตุรกี
เธรซที่อยูใ่นทวีปยโุรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวปีเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ทางตอนใตท้ี่เช่ือมกบัทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทาง
ตอนใตเ้ช่ือมระหว่างทะเลด ากบัทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอส
ฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนที่กวา้งที่สุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 700 เมตร ความลึก
ระหวา่ง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลที่มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 
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เดินทางสู่ จุดชมวิวสมัยยุคกลางของอิสตันบูลใหคุ้ณมองเห็นยา่นประวติัศาสตร์ของเมือง และพื้นน ้ าบริเวณปากอ่าว
โกลเดน้ฮอร์นได ้แบบพาโนรามา (360 องศา) ในสมยัที่สร้าง หอคอยหิน GALATA น้ีเป็นสถาปัตยกรรมที่
สูงที่สุดในอิสตันบูล ดว้ยความสูงเกา้ชั้นร่วม 220 ฟุต (67 เมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่งสุดพิเศษ ที่หอคอย GALATA 

รู้จกักนัในช่ือ "หอคอยคริสต"์ ในตอนที่สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1348 หลงัจากนั้นจกัรวรรดิออตโตมนัไดใ้ชท้ี่น่ี
เป็นหอสงัเกตการณ์ส าหรับตรวจตราเพลิงไหม ้ ตวัหอคอยไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหมส้อง
คร้ังใหญ่ในศตวรรษที่ 18 และ 19 นบัตั้งแต่การบูรณะคร้ังใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1960 หอคอยไดเ้ปิดให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ชม และปัจจุบนัก็กลายเป็นจุดชมววิชั้นดีที่มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองและช่องแคบบอส
ฟอรัส ไต่ขึ้นหอคอยเพือ่ไปใหถึ้งระเบียงดา้นนอกที่เห็นววิไดก้วา้งสุดลูกหูลูกตา ขา้งบนนั้นคุณจะไดเ้ห็น
แลนดม์าร์กส าคญัๆ ของอิสตนับูลในมุมที่แปลกตาออกไป มองผา่นช่องแคบที่แบ่งระหวา่งทวีปยโุรปกบั
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เอเชีย แลว้ตดัผา่นไปยงัเมืองอิสตนับูล สะพาน GALATA ที่เช่ือมต่อระหวา่งสองทวปีก็สามารถมองเห็นจาก
ตรงน้ีไดเ้ช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale) เป็นเมืองที่ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคญัของตุรกี มีความส าคญัทาง

ประวตัิศาสตร์ เดิมมีช่ือวา่ โบกาซ่ี (Bogazi)หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วน
ที่แคบที่สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยูบ่นจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บัแหลมเกลิ
โบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานกักาเลเคยเป็นที่ตั้งของเมือง
ทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบนั มีซากของก าแพงเมืองที่เป็นหินหนาปรากฏอยู ่ จึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง CANAKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วันที่ส่ี เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้ฮอลิวู้ด • เมืองคูซาดาซึ • บ้านพระแม่มารี   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากน้ัน ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์ร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวนีามวา่ ‘โฮ
เมอร์’ (Homer) ไดมี้การบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มีที่ตั้งอยูใ่นบริเวณ
จุดยทุธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ท าให้นครแห่งน้ีสามารถควบคุมเส้นทาง
การติดต่อทั้งทางบกและทางน ้ าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยโุรปได้’ ตามบนัทึกที่ว่าน้ีนั้นแรกเร่ิมเดิมที
เหล่านักปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างก็เช่ือวา่กรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาไดมี้อยูจ่ริงบนโลก
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ใบน้ีไม่ หากแต่เม่ือราว 140 ปีที่แลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัว่าน่ีคือซากของ 
‘กรุงทรอย’ 

 
 
ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้ฮอลิวู้ด (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ที่ท  าจากไม ้จากมหากาพยอี์

เลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ที่มีป้อม

ปราการแข็งแรง หลงัจากที่รบยดืเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมน้ี้ขึ้นมา แลว้ลากไป

วางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้ให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่า

เป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและ

ฉลองชยัชนะ เม่ือตกดึก ทหารกรีกที่ซ่อนตวัอยูใ่นมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยได้เป็นที่

ส าเร็จ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากน้ัน   เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็น

เมืองท่าที่ส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เช่ือกันว่าเป็นที่ สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่คริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ้นไป
นมสัการใหไ้ดส้กัคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง KUSADASI มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

วันที่ห้า   เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเส้ือหนัง • ปามมุคคาเล  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดมี้การบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีแห่งหน่ึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุค

โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยคุสมยักรีก และโรมนั มีอายกุวา่ 2,500 ปี เป็นที่อยูอ่าศยัของชาว

ไอโอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาลแผนผงัเมืองเอฟ

ฟิซุสนั้นได้ช่ือว่าเป็นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยู่ติดกับทะเลอีเจ้ียน เรือ

สินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาที่ขนาบดว้ยภูเขาสูง

สองดา้น คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าให้ขา้ศึกบุกโจมตีได้

ยากมาก 
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หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลิตเส้ือหนังที่มีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีน ้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยโุรปหรือสหรัฐอเมริการ

คร่ึงต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น ท าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง.  

น าท่านชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่นเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ 

(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียงน ้ าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกใน

อดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวจิิตรของสถานที่แห่งน้ีเกิดขึ้นจากบ่อ

น ้ าร้อนที่อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้ าพรุ้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้ า

ก็จะค่อย ๆ ก่อใหเ้กิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนังสีขาวขึ้นนั่นเองดว้ยความเช่ือว่า 

ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีต

ชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยูบ่นบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อนั

หมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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ที่พัก PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALE  มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

***โรงแรมมีน ้าแร่ให้ท่านได้แช่กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าก่อนลงสระด้วยค่ะ*** 

วันที่หก   เมืองคอนย่า • เมืองคปัปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • โชว์ระบ าหน้าท้อง   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่  เมืองคอนย่าใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุค ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่ง

แรกของพวกเติร์กบนแผน่ดินตุรกี ในช่วงปี 1071 -1275 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์ แปลวา่

“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นที่พเิศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส

และภูเขาไฟ ฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้) ท  าใหล้าวาที่พน่ออกมา

และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ขึ้นมา   จากนั้นกระแสน ้ า ลม 

ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิด

เป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม และ

อีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี 

ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรกี 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งทาง  แวะชม สถานีคาราวาน (Caravanserai) มกัจะเป็นส่ิงก่อสร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ที่ก่อสร้างเป็นที่พกั

เล็กขา้งทางที่นกัเดินทางสามารถใชส้ าหรับการพกัผอ่น ใหห้ายเหน่ือยจากการเดินทาง สถานีคาราวาน
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ตั้งอยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทางของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทาง

การคา้ (trade routes) เป็นที่รู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเตี๊ยม" 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง”Belly Dance เป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อยา่งหน่ึงเกิดขึ้นมาเม่ือ

ประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียปิต ์และเมดิเตอร์เรเนียน นกัประวตัิศาสตร์เช่ือกนัวา่ชนเผา่ยปิซีเร่ร่อน

คือคนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรักษร์ะบ าหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึงปัจจุบนัและการเดินทางของชาวยปิซีท าใหร้ะบ า

หน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกี

ในปัจจุบนั 

ที่พัก               พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 1 คืน GOREME KAYA HOTELหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี 

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิต • พรมทอมือ เซรามิค • โรงงานจิวเวอร่ี • 

สนามบินเนฟเซไฮร์ • สนามบินอิสตันบูล        (เช้า/กลางวัน/-) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน  ชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ กลางแ จ้ง เก อ เร เม 
(GOREME OPEN AIR MUSEUM) 

เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและเตม็ไป

ดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บขึ้น

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

มรดกโลกในปี  1984 สร้างโดยชาว

คริสต์ที่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่าง

ศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้าง

โบสถไ์วม้ากกวา่ 30 แห่ง จนกลายเป็น

ศูนยก์ลางส านักสงฆ์เม่ือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ ้าที่ถูกวาดไว้

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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จากน้ัน นครใต้ดินคาดัค (CardakUnderground City) 

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของ
ชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที่ตอ้งการเขา้มายดึครองดินแดนน้ีเพื่อ
หวงัผลประโยชน์ทางการคา้และชาวโรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการที่จะหยดุย ั้ง
การเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ีดว้ยเมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน 
หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึก
ลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หน้าร้อนอากาศเยน็ หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มี
อุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไป
ในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 

หลงัอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีคุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมี
สินคา้ขึ้นช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีช่ือเสียงมากที่สุดตอ้งเป็นของ
เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบที่ใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป 
ที่นิยมขายกนัอยา่งแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเม่ือผูกปมแลว้จะตดัเสน้ใย
ออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอ
จากขนสัตว์ ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที่มีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้ น ชมโรงงาน
เซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร์ (NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT) 

20.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

22.45 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 
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หลงัจากนั้น ให้ท่านได้พกัผ่อนระหว่างรอเปล่ียนเคร่ืองโดยมีร้านคา้ปลอดภาษี แบรนด์สินคา้ชั้นน า เช่น HERMES, 

LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยงัมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย  
วันที่แปด  สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ  

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่TK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคา ตุรกบิีนภายใน 8 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกชิแอร์ไลน์(TK) 
วนัเดินทาง จ านวน ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

25 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

04 – 11 เม.ย. 63 
**วันจักรี** 

35 TK69/TK68 35,900 35,500 34,900 5,500 

28 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 
**วันแรงงาน** 

35 TK69/TK68 35,900 35,500 34,900 5,500 

04 – 11 ม.ิย. 63 
**วันเฉลิมพระราชินี** 

35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

***หมายเหตุ*** 
- ไฟท์บินขาไป TK69 จะบินเวลา 23.00น. - 05.20 น. 
- ไฟท์บินขาไป TK 65 ต้ังแต่เดือน พ.ค. จะบินเวลาเร็วขึน้เป็น 21.45 น. - 04.10 น.  

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถ

สะสมไมล์ได้ 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ NAV-IST เนฟเซไฮ-อิสตันบูล 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
✓ ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 



BT-IST002_TK_JAN-JUN2020 
 
 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 30 วนัมิฉะนั้น ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 
วนั) 

กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
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กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด 
เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ
ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ
เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

• กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท
บินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 
❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน  

กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว 
 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศ
ตุรกีเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
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➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง* 


