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วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรเคยี 

20.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบนิเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจ้าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

23.00 น. ออกเดินทาง สูป่ระเทศตุรเคยี เมอืงอิสตันบูล โดยเท่ียวบนิท่ี TK 69 

 

 

 

 

 
 

วันทีส่อง อิสตันบูล • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรสั • พระราชวังทอปกาปึ  

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

          (-/กลางวัน/เย็น) 

05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคยี พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก

เจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถ่ินทีตุ่รกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมาก

ท่ีสดุในประเทศตุรเคีย ต้ังอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งท าให้อิสตันบูลเปน็เมืองส าคัญเพียงเมอืงเดียวใน

โลก ท่ีต้ังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่ งอานาโตเลีย) 

น าท่าน  ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) ซึ่งสร้างเสร็จในสมัยของสุลต่านอับดุลเมจิตซึ่งทรง

คล่ังไคลความเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวังแห่งนี้เป็นท่ีประทับแห่งใหม่แทน

พระราชวังทอปกาปกิารอสร้างพระราชวังโดลมาบาห์เช่ เน้นความ

หรูหราอลังการสะท้อนความเปน็สถาปตัยกรรมแบบยุโรปท่ีเด่นชัด 

ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็อกต้ังตระหง่าน 

ขณะท่ีตัวพระราชวังนั้นงดงามด้วยศลิปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรง

บนัไดยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไน ห้องโถงใหญป่ระดับ 

จากน้ัน น าท่านล่องเรอืช่องแคบบอสพอรสั(Bosporus Strait) เปน็ช่องแคบท่ีก้ันระหว่างตุรเคียเธรซท่ีอยู่

ในทวีปยุโรปกับคาบสมทุรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหนึ่งของตุรเคียคู่กับช่องแคบดาร์ดะเนลส์

ทางตอนใต้ท่ีเชื่อมกับทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอน

เหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใต้เชื่อมระหว่างทะเลด า

กับทะเลมาร์มะราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่อง

แคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร สว่นท่ีกว้างท่ีสดุกว้าง 3,700 

เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสดุกว้าง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 

เมตร ฝั่ งทะเลของช่องแคบเปน็เมอืงอิสตันบูลท่ีมปีระชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน 

จากน้ัน ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace) อันเปน็พระราชวังที่ประทับของสลุต่านมานานกว่า 3  

ศตวรรษ สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เมต็ผู้พิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปเึคย

เป็นสถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรเคีย ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มา
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สอนให้เปน็เติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่านี้ออกมารับราชการเปน็ใหญ่เปน็โตในวัง

ก็กลายเป็นหอกข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวัติ

รัฐประหารเลยด้วยซ้า ในท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 3' ก็ตัดสินใจ

ยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซึ่งยืนยงมากว่า 350 ปีนี้ลง และ

ปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน า

การจัดทัพแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลาย

เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติทีใ่ช้เก็บมหาสมบัติอันล้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดับมรกต 

เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน 

จากน้ัน ชมจัตุรสัสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex) หรือท่ีมีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโด

รม (Hippodrome) ซึ่งย่านแห่งนี้แต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกว้าง

ส าหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ 

เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เปน็เสาทรงสีเ่หล่ียมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรียว

ยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นท่ี 2 เรียกกันท่ัวไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็น

เสาบรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเปน็รูปงู 3 ตัวพันเก่ียวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ี

มีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นท่ี 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี 

พ.ศ. 1483 แต่เดิมเปน็เสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถกูศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียง

แค่เสาปูนเท่านั้น จากนั้น น าท่านสู่ จุดชมวิว Pierre loti hill ท่ีเมื่อมองออกไปจะเห็นวิวแม่น้าอันสวยงาม

รวมถึงจะได้เห็นวิวทิวทัศน์มมุสูงของเมอืงอิสตันบลูได้อย่างชัดเจน อีกท้ังยังมีร้านชาตุรเคีย ร้านขนมให้ท่าน

ล้ิมลองถ่ายรูปตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

   

กลางวัน      บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่1) 

จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้าเงินสถานท่ีท่ีไม่ควร

พลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 (Sultan 

ahmet I) เป็นสุเหร่าท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างท่ีต้องการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่า

วิหารเซนต์โซเฟยีในสมยันั้น ซึ่งวิหารเซนต์โซเฟียได้รบัการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหศัจรรย์ของโลก

ในยุคกลาง สุเหร่าแห่งนี้ประดับด้วยกระเบื้องอัซนิค บนก าแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่น

กุหลาบ ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ  โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟีย

เพ่ือประชันความงามกันคนละฝั่ ง ถ้ามองจากด้านนอกวิหารจะ

มองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกติมัสยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 

หรือ 2 หอ แต่มัสยิดแห่งนี้มี หอมินาเร็ตท้ัง 6หอ ตกแต่งด้วย

หน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสีอันน่าวิจิตร มีพื้ นท่ีให้
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ละหมาดกว้างขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพักส าหรับขบวน

คาราวาน โรงครัวต้มน้า ปจัจุบนัเปดิให้เข้าไปท าละหมาด 24 ชั่วโมง 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์ ต้ังอยู่ท่ีนครอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย ถือเปน็สิง่ก่อสร้างท่ียิ่งใหญท่ี่สดุแห่งหนึ่งและมกัถกูจัดให้อยู่

ในรายการสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบพันปี 

จนกระท่ังอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520สิ่งก่อสร้างท่ี

ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหว่างปี  ค.ศ. 

532-537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์  

และเปน็โบสถ์หลังท่ีสามถูกสร้างขึ้นในสถานท่ีเดียวกันนี้ (โบสถ์

สองหลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์นี้เป็น

ศนูย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เปน็เวลาเกือบ 1,000 

ปใีนป ี1453 หลังจากท่ีจักรวรรดิออตโตมนัพิชิตจักรวรรดิไบแซน

ไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า 

เช่นย้ายระฆัง แท่นบูชา รูปปั้ นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลักษณ์

ทางอิสลาม 

เดินทางสู่ ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) 

หรอื แกรนด์บาซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสลุต่านเมห์เม็ดท่ี 2 เมื่อปี ค.ศ. 

1461 ตลาดนี้กินเนื้อท่ีกว่า 2 แสนตารางเมตรประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที ่2) 

ทีพ่ัก  PULMAN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรก ีหรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคยี เมืองอิสตันบูล 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

วันทีส่าม อิสตันบูล • อิซเมยีร ์• Alacati • คุชาดาสึ     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

น าท่านสู่ เมืองอิซเมียร์ เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศตุรเคียและยังเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีถูกลาย

ล้อมไปด้วยหุบเขา ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านพักตากอากาศเลยก็ว่าได้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 

ชั่วโมง) 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่4) 

จากน้ัน น าท่านสู ่อลาคาติ (Alacati) เมอืงชายฝั่ งทะเล ต้ังอยู่บนแหลม Cesme ของทะเลอีเจียน บรรยากาศ

คล้ายๆกับซานโตรินี การตกแต่งของบ้านเรือน ร้านค้าจะใช้โทนสีพาสเทลให้ความน่ารักกุ๊กก๊ิก มีร้านค้า

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขนม ร้านขายของท่ีระลึก และยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆน่ารักๆให้ท่านได้

ถ่ายรูปตามอัธยาศยัและเลือกช้อปปิ้ งได้อย่างจุใจ 
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จากน้ัน เดินทางสู ่เมืองคชุาดาสึ(Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่5) 

ทีพ่ัก   RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรก ีหรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคยี เมืองคชุาดาสึ 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

วันทีส่ี ่ เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • บ้านพระแมม่าร ี• Turkish 

Delight  • ปามุคคาเล่       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่6) 

 จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus) เมอืงโบราณท่ีได้มกีารบ ารุงรักษาไว้เปน็อย่างดีแห่งหนึ่งของโลก เมอืง

เอฟฟซุิสเป็นเมืองในยุคโบราณท่ียิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส 

รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีอยู่

อาศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซึ่งรุ่งเรือง

ขึ้นมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาลแผนผังเมืองเอฟฟซุิสนั้นได้

ชื่อว่าเปน็เลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการค้า  

น าท่านชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง ท่ีมีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรเคีย เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มีคณุภาพดี แบบ

ทันสมัย มนี้าหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา สวมใสส่บายขึ้น ราคาถกูกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึ่งต่อ

ครึ่ง เพราะตุรกีเปน็ผู้ผลิตและสง่ออกไปขายท่ัวโลก 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่7) 

จากน้ัน  น าท่านชม บ้านพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary) เชื่อกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมา  อาศัยอยู่

และสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้ต้ังอยู่บนภูเขาสงูเปน็สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีคริสศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไป

นมสัการให้ได้สกัครั้ง 

 

 

 

 

 

   ให้ท่านล้ิมลองTurkish Delight ขนมประจ าท้องถ่ินของประเทศตุรเคียซึ่งคนท้องถ่ินเรียกอีกอย่างว่า“โลคุม 

(Lokum)”มรีสชาติหวานท าจากแปง้และน้าตาล มกัจะเสริ์ฟคู่กับชาหรือกาแฟ สวนผสมก็จะมหีลากหลายไม่

ว่าจะเปน็อัลมอนด์,ถ่ัว,ถ่ัวพิสทาชิโอ,แมคคาเดเมยี,วอลนัท,กุหลาบ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินสู่ ปามุคคาเล่(Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 



 
BT-IST41_TK_JUL-SEP 2022 

 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่8) 

ทีพ่ัก  ADEN PIRA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคยี เมืองปามุคคาเล่ 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

วันทีห้่า ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย • เฮยีราโพลิส • คอนย่า • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่9) 

จากน้ัน  น าชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) มลัีกษณะเป็นระเบยีงน้าพุเกลือร้อน 

ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต ความงดงามสุดวิจิตรของสถานท่ีแห่งนี้เกิดขึ้นจากบ่อน้า

ร้อนท่ีอุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซึ่งเมื่อน้าพุร้อนระเหยขึ้นมาเปน็เวลาเนิ่นนาน ไอน้าก็จะ

ค่อย ๆ  ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอ่จนเกิดเปน็ผนังสขีาวขึ้นนั่นเองด้วยความเชื่อว่า ปามคุ

คาเล เป็นเหมือนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษา

บ าบัดการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมันได้เข้ามา

สร้างเมอืงอยู่บนบอ่น้าพุร้อนแห่งนี้ และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮี

เอราโพลิส อันหมายถึงเมอืงศกัด์ิสทิธิ์ และปามุคคาเล ก็ได้ถกูใช้

เปน็สปาบ าบดัโรคมานานกว่าพันปี 

จากน้ัน น าท่านสู่  เฮียราโพลิส (Hierapolis) ซึ่งมีความหมายว่า 

เมืองแห่งความศักด์ิสิทธิ์ สร้างขึ้นก่อนคริสตกาล มีอายุประมาณ 

2,200 ปี จุดเด่นส าคัญของท่ีแห่งนี้คือ มีโรงละครขนาดใหญ่ ท่ี

สามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน อดีตงานเทศกาลหรือการแข่งขันต่างๆ

ก็จะจัดท่ีโรงละครแห่งนี้ และรอบๆจะประกอบไปด้วย โรงอาบนน้า

โบราณ สระน้าโบราณ ประตูเมอืง ฯลฯ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที ่10) 

น าท่าน  เดินทางสูเ่มืองคอนย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

เมืองนี้เป็นเมืองส าคัญทางศาสนาอิสลามเป็นเมืองต้นก าเนิดศาสนา

อิสลาม อีกลัทธิหนึ่งเรียกว่าลัทธิ Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การ

ปฏิบติัยอมรับนับถือเหมอืนอิสลามทกุประการ จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) 

หรือส านักลมวน ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของ

ศาสนาอิสลาม  พิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดินภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสี

เขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมสุลิม 
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เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่11) 

ทีพ่ัก  NOVOTEL HOTELระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรเคยี เมืองคอนย่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

วันทีห่ก เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานคีาราวาน • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอมือ  

   โชว์ระบ าหน้าท้อง Belly Dance     (เช้า/กลางวัน /เย็น) 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่12) 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิต

ไตต์ แปลว่า“ดินแดนม้าพันธ์ุด”ี  ต้ังอยู่ทางตอนกลางของตุรเคีย เปน็พื้นท่ีพิเศษเกิดจากการระเบดิของภูเขา

ไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว (ปจัจุบันภูเขาไฟท้ัง 2 ดับแล้ว) ท าให้ลาวาท่ี

พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา   จากนั้น

กระแสน้า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับ

ล้านป ีจนเกิดเปน็ภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย(คว่า) ปล่อง กระโจม 

โดม และอีกสารพัดรูปทรง จนผู้คนในพื้นท่ีเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ีในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้

ประกาศให้พื้นท่ีมหัศจรรย์แห่งนี้เปน็มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรเคีย ระหว่างทาง

 แวะถ่ายรูป สถานีคาราวาน (Caravanserai) มกัจะเปน็สิง่ก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชียท่ีก่อสร้างเปน็ท่ี

พักเล็กข้างทางท่ีนักเดินทางสามารถใช้ส าหรับการพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทางสถานีคาราวาน

ต้ังอยู่ได้จากการคมนาคมทางการค้าการติดต่อสื่อสารและการเดินทางของผู้คนในเครือข่ายของเส้นทาง

การค้า (trade routes) ท่ีครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ สถานีคาราวาน

อาจจะเปน็ท่ีรู้จักในภาษาไทยด้วยชื่อเรียกว่า "โรงเตีย๊ม" 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่13) 

    จากน้ัน น าท่าน ชมนครใต้ดินคาดัค (CardakUnderground 

City) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็น

ท่ีหลบภัยจากข้าศกึศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียใน

อดีต โดยท้ังจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกท่ีต้องการเข้ามา

ยึดครองดินแดนนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วยเหตุผลเดียวกัน 

รวมท้ังต้องการท่ีจะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้ด้วยเมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุก

อย่างท้ังห้องโถง ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะ

เปน็เมอืงขนาดใหญขุ่ดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้า

หนาวอากาศอบอุ่น มอุีณหภูมเิฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบท่ีดี มทีางออกฉุกเฉนิท่ีเป็น

ทางระบายอากาศไปในตัว ท าให้อากาศถ่ายเท 

 

 

 

 

 

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%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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จากน้ัน น าชม ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรเคีย ท่ีมชีื่อเสยีงโด่งดังไปท่ัวโลก มคีุณภาพ

ดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซื้อได้ท่ัวไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งท่ีผลิต แต่ละ

ท้องถ่ินจะมีสินค้าขึ้นชื่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มีชื่อเสียงมากท่ีสุดต้อง

เป็นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเส้นใบท่ีใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็น

พรมท่ัวไป ท่ีนิยมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวัสด ุท้ังขนสตัว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแล้วจะ

ตัดเส้นใยออก จะเหลือเพียงด้านเดียวท่ีมีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามท่ีต้องการ อีกแบบคือ "คาลิม" 

(Kilim) ทอจากขนสตัว์ ฝา้ย และไหม ราคาถกูกว่าฮาลี ชนิดท่ีมชีื่อเสยีงจะมาจากเมอืงเฮเรเค 

 

 

  

      

 

เย็น                   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่14) 

จากน้ัน น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง” Belly Dance เป็นการเต้นร าท่ีเก่าแก่อย่างหนึ่ง 

เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิ

เตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือ

คนกลุ่มส าคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน 

และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลาย มี

การพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมา

เปน็ระบ าหน้าท้องตุรเคียในปจัจุบนั 

ทีพ่ัก  พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้า 1 คืน MINIA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเท่าตามมาตรฐานตุรเคยี  

เมืองคัปปาโดเกยี   

**ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ้าเต็ม ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์ช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดยีวกันแทน** 

วันทีเ่จ็ด เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • รา้นจิวเวอรร์ีแ่ละเซรามคิ • ชมหุบเขาแบบ 

  พาโนรามิค  • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น. น าท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเช้า โดยการขึ้นบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวท่ัว

เมืองคัปปาโดเกีย โดยจะน่ังบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ อัตรา

ค่าบรกิารท่านละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหน้าทัวรอ์ีกทีในวันที่จะเดินทาง 

 

 

 

 

 

เช้า       บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่15) 

จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN MUSEUM) เปน็สถานท่ีท่ีมคีวามงดงามและ

เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1984 
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สร้างโดยชาวคริสต์ท่ีหลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถ์ไว้มากกว่า 30 

แห่ง จนกลายเป็นศูนย์กลางส านักสงฆ์เมื่อราวป ี300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดาน

ภายในถ้าท่ีถกูวาดไว้ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือน 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะชิม TURKISH ICE CREAM MADO (มื้อที ่16) 

 

 

 

 
 

จากน้ัน ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี ่อิสระเชิญท่านเลือกชมสนิค้าตามอัธยาศยั 

จากน้ัน น าท่านแวะถ่ายรูป ชมหุบเขาแบบพาโนรามิค มีท้ัง ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) ได้รับ

การต้ังชื่อตามก้อนหินใหญใ่นบริเวณศนูย์กลางของเมอืง ซึ่งได้

เคยถูกใช้เป็นปราสาทหินพิเศษก้อนนี้เป็นจุดสูงสุดของพื้นท่ี 

ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของคัปปาโดเกียอันสวยงาม

ได้บนนี้  ต่อด้วยชม Pasabagi Valley หรือ  Monk Valley 

สถานท่ีท่ีดีท่ีสดุส าหรับการชมปล่องไฟสามเศยีรท่ีถกูโอบล้อม

ไปด้วยหินธรรมชาติ จุดชมวิว Devrent valley เปน็วิวท่ีดีท่ีสดุ

ของคัปปาโดเกียซึ่งสามารถมองเห็น ปล่องไฟ นางฟา้ชนิดต่าง ๆ ได้เช่น รูปเห็ด และสตัว์ต่าง ๆ 

เย็น                         บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่17) 

น าท่านเดินทางสู ่สนามบินเนฟเซไฮร ์(NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)  

20.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตันบูล โดยเท่ียวบนิท่ี TK 2009 

22.15 น. ถึงสนามบนิ อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

 หลังจากน้ัน ให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องโดยมีรา้นค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าชั้นน า 

เช่น HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมรีา้นอาหารต่างๆอกีมากมาย  

วันทีแ่ปด สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

01.45 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เท่ียวบนิท่ี TK68 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมรูิ้ลืม 

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

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

มหัศจรรย์...TURKEY บินตรงสู่อิสตันบูล สายการบนิเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ 8 วัน 5 คืน (TK) 

วันเดินทาง        จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

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 
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**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป ีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบนิแล้ว** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-เนฟไซ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบนิ Turkish Airline (TK) 

เปน็ต๋ัวหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคู่และไมต้่องการเพ่ิมเงินพักห้องเด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามรายการระบุ (สงวนสทิธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ   / ค่ารถโค้ชรับ-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคเุทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย  / ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  

 ภาษีน้ามนัและภาษีต๋ัวทกุชนิด (สงวนสทิธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบติัเหตวุงเงิน 2,000,000 บาท (เปน็ไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณท่ีีได้รับอุบติัเหตุระหว่าง

การเดินทางไมคุ่้มครองถึงการสญูเสยีทรัพย์สนิสว่นตัวและไมคุ่้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเปา๋เดินทางในกรณท่ีีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีด ท่ีไมไ่ด้ระบุ

ไว้ในรายการ 

 ค่าบริการอ่ืนๆเพ่ิมของสายการบนิ เช่น ท่ีนั่ง วีลแชร์ รวมถึง บริการเสริมอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบติัภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ 

ถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมอืงไทยและ 
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ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ตุรเคียมกีารปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสว่นเกินด้วยตนเอง 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 80 USD/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสนิน้าใจของทกุท่านค่ะ (ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิปค่ะ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง72 ชั่วโมง(ใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ) ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ส าหรับผู้ท่ีได้รับวัคซีนไมค่รบโดส (1 เข็ม) หรือ ยังไมไ่ด้รับวัคซีน 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้ระบุไว้ในอัตราค่าบริการรวม 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 25,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อน

เดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด

ไมว่่ากรณใีด ๆ ท้ังสิน้  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไมว่่ากรณใีด ๆ ท้ังสิน้ 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

กรณเีจ็บปว่ย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเปน็จริง 

 ในกรณเีจ็บปว่ยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทกุกรณ ี

 
 
 
 
 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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โรงแรมทีพ่ัก 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณเีดินทางเปน็

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม  หรือ อาจมีความ

จ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 

Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน  อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่  

Twin/Double อาจจะไมติ่ดกันหรืออยู่คนละชั้น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมคีวามแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุ

ชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปน็การรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศ

ตุรกีเท่านั้น ไมส่ามารถเปรยีบเทียบกับระดับสากลได้ 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไมค่รบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณท่ีีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครั้งก่อนท าการ

ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิน้ 

 กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้า

ก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้

ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมสีทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เท่ียวบนิ , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเปน็ส าคัญ 

 หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมอืง หรือ 

เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ด้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณท่ีีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณท่ีีกระเปา๋เกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณใีดๆท้ังสิน้ 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท 

สงวนสทิธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไมม่กีารช ารุด เปยีกนา้ การขีดเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระท่ังตราปั๊ มลายการต์ูน ท่ี

ไมใ่ช่การประทับตราอย่างเปน็ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทกุครั้ง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณมี ี“คดีความ” ท่ีไมอ่นญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งเปน็สิง่ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณ ี“หญงิต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิง่นี้อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัด

จ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุใน

รายการทัวรท้ั์งหมด** 

 

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


