
 

WONDERFUL TURKEY 8D 5N 

โดยสายการบนิ Turkish Airlines (TK) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - มถินุายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
บนิตรงสูอ่สิตนับูล พกัด ี4 ดาว 

ชมดนิแดน 2 ทวปี น ัง่บอลลูน ชมเมอืงคปัปาโดเกยี 

ชมวหิารเซนตโ์ซเฟีย ชมมา้ไมเ้มอืงทรอย 

พเิศษ !! พกัโรงแรมถ า้ 1 คนื 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ- บนิตรงสูป่ระเทศตุรก ี(กรุงอสิตนับูล) 

18.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุววรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

เคานเ์ตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK)โดยมเีจา้หนา้ทีด่แูลและอ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

21.45 น.  ออกเดนิทาง (บนิตรง)สูป่ระเทศตุรก ีเมอืงอสิตันบลูโดยเทีย่วบนิที ่TK65 

**พเีรยีดต ัง้แตว่นัที ่30 ต.ค.62 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขาไป  

19.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุววรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

เคานเ์ตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุท่าน 

22.50 น.  ออกเดนิทาง (บนิตรง)สูป่ระเทศตุรก ีเมอืงอสิตันบลูโดยเทีย่วบนิที ่TK65 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับูล - ชานคัคาเล ่- น ัง่เรอืขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์- ถา่ยรูปกบั
มา้ไมฮ้อลวิูด้ ชมเมอืงโบราณทรอย   

04.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับูล อาตาตูรก์ ประเทศตุรก ี

พบการตอ้นรับอย่างอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีตุ่รกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 

ช ัว่โมง) 

เมอืงอสิตนับูลเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศตรุก ีตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบ

บอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิtตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 

ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงชานกักาเล(Canakkale)***ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ช ัว่โมง***

เ ป็นเมืองที่ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของตุรกี มีความส าคัญทาง
ประวัตศิาสตร ์มคีวามยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร ระหว่าง

ทางใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศน่ังเรือเฟอรร์ี่ขา้ม ช่องแคบดารด์ะเนลส ์ตัง้อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรก ีกัน้ระหว่างคาบสมุทรกัลลโิพลขีองตรุกสี่วนทีอ่ยู่

ในทวปียุโรปกับตรุกสีว่นทีอ่ยู่ในทวปีเอเชยี เชือ่มทะเลมารม์ะรากับทะเลอเีจยีน 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ระหวา่งทาง แวะถา่ยรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมเ้มอืงทรอย (Trojan horse)

เป็นมา้ขนาดใหญ่ทีท่ าจากไม ้จากมหากาพยอ์เีลยีดเรื่องสงครามเมอืงทรอย มา้ไมน้ี้

เกดิขึน้จากอุบายของโอดสิเซียส ในการบุกเขา้เมอืงทรอย ที่มีป้อมปราการแข็งแรง 

หลังจากทีร่บยดืเยือ้มานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมน้ี้ขึน้มา แลว้ลาก

ไปวางไวห้นา้ก าแพงเมอืงทรอย แลว้ใหท้หารกรกีแสรง้ท าเป็นลา่ถอยออกไป เมือ่ชาว

ทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการทีท่างฝ่ายกรีกสรา้งขึน้มาเพื่อบูชาเทพเจา้และ

ล่าถอยไปแลว้ จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมอืงและฉลองชัยชนะ เมือ่ตกดกึ ทหารกรีกทีซ่อ่น

ตัวอยู่ในมา้ไม ้ก็ไตล่งมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทีส่ าเร็จ 

จากน ัน้ ชม เมอืงโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรกีโบราณในมหากาพยเ์รือ่ง ‘อิ
เลยีต’ (Iliad) ของกวนีามว่า ‘โฮเมอร’์ (Homer) ไดม้กีารบันทกึเรื่องราวเกีย่วกับ ‘กรุง
ทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มทีีต่ัง้อยู่ในบรเิวณจุดยุทธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของช่อง

แคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งนี้สามารถควบคมุเสน้ทางการตดิตอ่
ทัง้ทางบกและทางน ้าระหวา่งทวปีเอเชยีและทวปียุโรปได’้ ตามบันทกึทีว่า่นี้นัน้แรกเริม่

เดมิทเีหลา่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักปราชญแ์ละผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายตา่งก็เชือ่วา่กรุงทรอยเป็นแคเ่มอืงในต านาน หาได ้
มอียู่จรงิบนโลกใบนี้ไม่ หากแต่เมือ่ราว 140 ปีทีแ่ลว้ มผีูค้น้พบซากของเมอืงโบราณ

แหง่หนึง่ ซึง่เชือ่กันวา่นี่คอืซากของ ‘กรุงทรอย’ 
  เดนิทางสูเ่มอืงไอวาลคิ***ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง*** 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั HALIC PARK HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานระดบัดาว

ตุรก ีทีเ่มอืงไอวาลคิ 
 

วนัทีส่าม เมอืงอสิเมยีร ์– โรงงานผลติเสือ้หนงั -  เมอืงโบราณเอฟฟิซุส  - บา้นพระแม่

มาร ี- คุชาดาส ึ
                     

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงอสิเมยีรเ์ป็นมหานครในปลายสดุทางตะวันตกของอานาโตเลยี 

และเป็นเมอืงอันดับทีส่ามมปีระชากรมากทีส่ดุ ในประเทศตรุกเีป็นรองแคอ่สิตันบลู กับ

อังการา และเป็นเมอืงในทะเลอเีจียนทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดรองจากเอเธนส(์ใช้

เวลาดนิทางประมาณ 4ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหาร น าท่านชมโรงงานผลติเสือ้หนงั ทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงของตรุก ีเสือ้

แจ็กเก็ตและหนัง มคีุณภาพด ีแบบทันสมัย มนี ้าหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา สวม

ใส่สบายขึน้ ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึง่ต่อครึง่ เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติ

และสง่ออกไปขายทั่วโลก 

จากน ัน้ ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมอืงโบราณทีไ่ดม้กีารบ ารุงรักษา

ไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหนึ่งของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ 

สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ 

รุ่งเรอืงในยุคสมัยกรกี และโรมัน มอีายุกวา่ 2,500 ปี เป็นทีอ่ยู่อาศัยของชาวไอโอเนยีน 

(Ionian) ทีอ่พยพมาจากกรีก ซึง่รุ่งเรืองขึน้มาในศตวรรษที ่6 ก่อนครสิตก์าลแผนผัง

เมอืงเอฟฟิซุสนัน้ไดช้ือ่ว่าเป็นเลศิทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตัวเมอืง

ตัง้อยู่ตดิกับทะเลอเีจีย้น เรอืสนิคา้สามารถเทยีบท่าไดใ้กลป้ระตเูมอืงมาก และตัวเมอืง
เอฟฟิซุสนัน้ตัง้อยู่ในหุบเขาทีข่นาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คอืภูเขาคอเรสซัส (Mount 

Coressus) กับ ภเูขาไพออน (Mount Pion) จงึท าใหข้า้ศกึบกุโจมตไีดย้ากมาก 



 

 
น าท่านชมบา้นพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary)เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่

พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้ตัง้อยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิท์ีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมัสการใหไ้ดสั้กครัง้ 

จากนัน้ น าท่านเดนิสู ่ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที่พ ัก  NINOVA THERMAL HOTELหรือ เทียบ เท่า ระด ับ  4 ดาวที่ เ มือ ง 

PAMUKKALE มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

วนัทีส่ ี ่   คุชาดาส ึ- ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนยา่   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้ ชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี 

ตัง้อยู่ในเมอืงปามุคคาเล จังหวัดเดนซิล ิ(Denizli) ประเทศตุรก ีมลีักษณะเป็นระเบยีง

น ้าพุเกลอืรอ้น ซึง่เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวของโลกในอดตี มคีวามยาวประมาณ 

2.7 กโิลเมตร สงู  

160 เมตร ความงดงามสุดวจิติรของสถานทีแ่ห่งนี้เกดิขึน้จากบ่อน ้ารอ้นทีอุ่ดมไปดว้ย

แคลเซยีมคารบ์อเนต หรอืหนิปนู ซึง่เมือ่น ้าพุรอ้นระเหยขึน้มาเป็นเวลาเนิน่นาน ไอน ้าก็

จะค่อย ๆ ก่อใหเ้กดิชัน้ของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนังสีขาวขึ้น

น่ันเองดว้ยความเชือ่วา่ ปามุคคาเล เป็นเหมอืนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซึง่มสีรรพคุณในการ

รักษาบ าบัดการอาการตา่ง ๆ ท าใหใ้นอดตีชนเผ่ากรกี-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บน

บ่อน ้าพุรอ้นแห่งนี้ และขนานนามเมอืงนัน้วา่ ฮเีอราโพลสิ อันหมายถงึเมอืงศักดิส์ทิธิ ์

และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบัดโรคมานานกวา่พันปี 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืง คอนยา่***ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง***เมอืงนี้เป็น
เมอืงส าคัญทางศาสนาอสิลามเป็นเมอืงตน้ก าเนิดศาสนาอสิลาม อกีลัทธหินึ่งเรียกวา่
ลัทธ ิMevlevi หรอื ลัทธลิมหวน การปฏบิัตยิอมรับนับถอืเหมอืนอสิลามทุกประการ ผูท้ี่
ก่อตัง้ลัทธิลมหวล คือท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า เจลาอัดดิน รูมี่ 

ประมาณ ศตวรรษที ่๑๑ท่านเป็นปราชญ ์ร ่าลอืว่าเป็นผูว้เิศษ ก าเนิดในอัฟกานิสถาน
สุลต่านแห่งอาณาจักร ์เซลจุค เชญิท่านมาในดนิแดนแห่งนี้พธิทีีแ่ตกตา่งออกไปจาก

อสิลามทั่วไปคอืพธิ ีSema Dance เป็นการเตน้ร าแบบใส่ชดุเหมอืนกระโปรงหมุนเพือ่
เขา้ถงึพระเจา้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั OZKAYMAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงคอนยา่มาตรฐาน

ระดบัดาวตุรก ี

 

วนัทีห่า้ คปัปาโดเกยี - สถานคีารวาน -  พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – นครใตด้นิ
คาดคั – โรงงานผลติพรมทอมอื - โรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่- ชมการ

แสดงระบ าหนา้ทอ้ง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

เป็นชือ่เก่าแก่ภาษาฮติไตต ์แปลว่า“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี  ตัง้อยู่ทางตอนกลางของ



 

ตรุกเีป็นพืน้ทีพ่เิศษเกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และภเูขาไฟ ฮาซาน เมือ่

ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบันภเูขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้) ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมาและ

เถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มา   จากนัน้

กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟ

ไปเรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไป

ดว้ยหนิรูป แท่ง กรวย(คว ่า) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง จนผูค้นในพืน้ที่

เรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นที่

มหัศจรรยแ์หง่นี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกี 

ระหวา่งทาง แวะชมสถานีคาราวาน(Caravanserai)มักจะเป็นสิ่งก่อสรา้งที่มี

อทิธพิลจากเปอรเ์ชยีทีก่่อสรา้งเป็นทีพั่กเล็กขา้งทางทีนั่กเดนิทางสามารถใชส้ าหรับ

การพักผ่อนใหห้ายเหนื่อยจากการเดนิทางสถานีคาราวานตัง้อยู่ไดจ้ากการคมนาคม

ทางการคา้การติดต่อสื่อสารและการเดินทางของผูค้นในเครือข่ายของเสน้ทาง

การคา้ (traderoutes)ทีค่รอบคลมุเอเชยี แอฟรกิาเหนือ และ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็น

สถานทีท่ีม่คีวามงดงามและเต็มไปดว้ยคุณคา่ทางประวัตศิาสตร ์ไดร้ับขึน้ทะเบยีนจาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 สรา้งโดยชาวครสิต ์

ทีห่ลบหนีการเขน่ฆา่คนตา่งศาสนาของทหารออตโตมัน และสรา้งโบสถไ์วม้ากกวา่ 30 
แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางส านักสงฆเ์มือ่ราวปี 300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโก
บนผนังและเพดานภายในถ ้าทีถู่กวาดไวต้ัง้แต่ศตวรรษที ่9 ช่างงดงามตราตรงึใจแกผู่ ้

มาเยอืน 
จากน ัน้ นครใตด้นิคาดคั(Underground City of Caduk)เกดิจากการขุดเจาะ

พื้นดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรู ในยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเกยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทีต่อ้งการเขา้มายดึ

ครองดนิแดนนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตกดว้ย
เหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิต์ในดนิแดนแถบนี้
ดว้ย เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครื่องทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอม

อาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขดุ
ลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้

หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภมูเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส  
ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื หัตถกรรมของชาวตุรกทีีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มี

คุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซื้อไดท้ั่วไป ลวดลายแตกต่างกัน
ออกไปตามแหล่งทีผ่ลติ แต่ละทอ้งถิน่จะมสีนิคา้ขึน้ชือ่ของตนเองโดยเฉพาะ พรมทีม่ี
ราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุตอ้งเป็นของเมอืงเฮเรเค (Hereke)พรม

ม ี2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบทีใ่ชท้อคอื ฮาล ี(Hali) เป็นพรมทั่วไป ที่
นิยมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวัสดุ ทัง้ขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมือ่ผูก

ปมแลว้จะตัดเสน้ใยออก จะเหลอืเพียงดา้นเดยีวทีม่ขีนปยุฟขูึน้มา เป็นลวดลายตามที่
ตอ้งการ อกีแบบคอื "คาลมิ" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาล ี

ชนดิทีม่ชี ือ่เสยีงจะมาจากเมอืงเฮเรเคจากนัน้ ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอ
รี ่อสิระเชญิท่านเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศัย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคา 

จากน ัน้ น าท่านชมการแสดงพืน้เมอืง “โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง” Belly Danceเป็น
การเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ย่างหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปีในดนิแดนแถบอยีปิต ์และ

เมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคัญทีไ่ด ้

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


 

อนุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ า

หนา้ทอ้งแพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็น
ระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจุบัน 

***ทา่นจะไดร้บัประทานเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ไมอ่ ัน้*** 
ทีพ่กั     พกัโรงแรมตกแตง่สไตลถ์ า้ 1 คนื AFINA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนัมาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนัแทน** 

 

 

 

 

 

 
  

วนัทีห่ก  คปัปาโดเกยี - องัการา - ถา่ยรูปทะเลสาบน า้เค็ม - อสิตนับลู  

  

05.00 น. น าท่านเดนิทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเชา้ โดยการขึน้บอลลูน 

โดยท่านจะเห็นววิทั่วเมอืงคัปปาโดเกยี โดยจะน่ังบอลลูนใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
คา่บอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ อัตราคา่บรกิารท่านละ 230 USD โดยประมาณ โดย

สอบถามราคากับทางหัวหนา้ทัวรอ์กีทใีนวันทีจ่ะเดนิทาง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่กรุงองัการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง หรอื

ทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบัน และเป็นเมอืง

ใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอสิตันบูล กรุงอังการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia  ใจ

กลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นที่ตัง้ของ

รัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่ง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตา่ง ๆ ในตรุก ี

ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน า้เค็ม Lake TuzTuzGolu)ทะเลสาบน ้าเค็มที่

ใหญ่เป็นอันดับสองของตรุก ีเมือ่หนา้รอ้นมาถงึน ้าจะเหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกอง

เป็นแผ่นหนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพื้นสขีาวสุดลูกหูลกูตา และยังเคยเป็น

สถานทีถ่่ายท าหนัง Star War อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล (เดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมาก

ที่สุดในประเทศตุรกี ตัง้อยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมือง

ส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืง ISTANBUL

มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

วนัทีเ่จ็ด บลูมอสก ์- อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั - ฮปิโปโดรม – ฮายาโซฟีอา - 

พระราชวงัทอปกาปึ - ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ต - สนามบนิอสิตนับูล  
  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ ชมส ัญล ักษณ์ของ เมืองนครอิสต ันบูล “บลูมอสก์” (Blue 
Mosque)สุเหรา่สนี า้เงนิสถานทีท่ีไ่ม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางมาเยอืนเมอืงอสิตันบลู มี

ชือ่เรียกอกีอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาหเ์มตที ่1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าที่มี
แรงบันดาลใจมาจากการสรา้งทีต่อ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาดใหญ่กว่าวหิาร

เซนตโ์ซเฟียในสมัยนัน้ ซึง่วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 ของ
สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งนี้ประดับดว้ยกระเบื้องอัซนิค บน
ก าแพงชัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต้า่งๆเชน่กุหลาบ ทวิลปิคาเนชั่น ฯลฯ โดยหัน

หนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกันคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวหิาร
จะมองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซึง่ปกตมิัสยดิจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรือ 2 หอ แต่

มัสยดิแหง่นี้ม ีหอมนิาเร็ตทัง้ 6หอ ตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่ง 260 บาน สลับดว้ยกระจกสอีัน
น่าวจิติร มพีืน้ทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรยีนสอน

ศาสนา โรงพยาบาล ทีพั่กส าหรับขบวนคาราวาน  
โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบันเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  
ชมอุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั(Basilica Cistern)เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีสุ่ดในนครอสิตันบูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้

ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค์มี

เสากรกีตน้สงูใหญ่ตัง้แตค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ ใชเ้ก็บน ้าเอาไวอ้ปุโภคบรโิภค

ภายในวัง โดยล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงที่

ท่องเทีย่วอย่างเดยีวเท่านัน้ 

จากน ัน้ชม จตุัรสัสุลตา่น อาหเ์หม็ด(Sultanahmed Complex)หรือทีม่ชี ือ่เรียก

มาแต่โบราณว่า ฮปิโปโดรม (Hippodrome)ซึง่ย่านแห่งนี้แต่เดมิเป็นจุดศูนยก์ลาง
ของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรับแข่งกีฬาขับรถมา้ แต่ใน
ปัจจุบันเหลอืเพียงร่องรอยจากอดตีทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ตน้ คอื เสาโอเบ

ลสิกแ์ห่งกษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐานกวา้ง
แลว้คอ่ย ๆ เรยีวยาวขึน้ไปเป็นยอดแหลมสว่นเสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกันทั่วไปวา่ เสางู 

(Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยว
กันไปมาไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอสิตันบูล 

และเสาตน้ที่ 3 มีชือ่ว่า เสาคอนสแตนตนิ (Column of Constantine) สรา้งขึน้ในปี 
พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศัตรหลอมเอา
บรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแคเ่สาปนูเท่านัน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา 
ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ตัง้อยู่ทีน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งและมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการสิง่มหัศจรรย์
ของโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ทีใ่หญ่ที่สุดในโลกมานานเกอืบพันปี 

จนกระทั่งอาสนวหิารเซบยีาสรา้งเสร็จในปี 1520สิง่ก่อสรา้งทีป่รากฏอยู่ในปัจจุบันถูก
สรา้งใหเ้ป็นโบสถใ์นระหวา่งปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจัิสตเินียนแหง่จักรวรรดไิบ

แซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูกสรา้งขึน้ในสถานทีเ่ดยีวกันนี้ (โบสถ์สองหลัง
แรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถน์ี้เป็นศูนยก์ลางของนิกายอสีเทริน์ออรท์อ
ดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันพิช ิต



 

จักรวรรดไิบแซนไทน์ สลุตา่นเมหเ์หม็ดที ่2 จงึดัดแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสเุหร่า เชน่

ยา้ยระฆัง แท่นบชูา รูปปั้นตา่ง ๆ ออก และสรา้งสัญลักษณ์ทางอสิลาม  
บา่ย ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace)อันเป็นพระราชวังทีป่ระทับของ

สุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สรา้งโดย 'จักรพรรดเิมห์เม็ตผูพ้ิชติ'(MEHMET THE 
CONQUEROR)ในอดตีพระราชวังทอปกาปึเคยเป็นสถานทีฝึ่ก 
ขนุนางทหารรับใชข้องสลุตา่นชาวตรุก ีซึง่คัดเลอืกเด็ก ๆ ครสิเตยีน(พวกนอกศาสนา)

มาสอนใหเ้ป็นเตริ์กและนับถือศาสนาอสิลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่านี้ออกมารับ
ราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมกอ่การปฏวิัติ

รัฐประหารเลยดว้ยซ ้า ในทีส่ดุสลุตา่น 'มาหม์ุทที ่3' ก็ตัดสนิใจยุบระบบขนุนางทหารรับ
ใชซ้ึง่ยืนยงมากว่า 350 ปีนี้ลง และปฏริูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ 

โดยการน าการจัดทัพแบบยุโรปมาใช  ้ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น
พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้คา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรตั 
กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครือ่ง

ทรงของสุลตา่น 
จากน ัน้ ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ตเป็นตลาดทีม่ีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถงึ 350 กว่าปี

สนิคา้ทีข่ายอันดับหนึง่ ไดแ้กเ่ครือ่งเทศ ตามชือ่ของตลาดสไปซ ์โดยแทบทุกรา้นจะมี

กระบะไมว้างเรยีงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกลิน่ต่างๆ เช่นเครื่องเทศส าหรับ

หมักเนื้อ ตม้น ้าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผ้สมกับเครื่องดื่มนอกจาก

เครื่องเทศแลว้ยังมสีนิคา้ประเภทถ่ัว ชาผลไม ้รวมไปถงึผลไมอ้บแหง้น ้าผึง้แท ้น ้ามัน

หอมระเหย ทีนั่กท่องเทีย่วนิยมซือ้ตดิไมต้ดิมือไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดีไลท์ 

ขนมหวานเตอรก์ชิตน้ต ารับแท ้ๆ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิอสิตันบลู 

วนัทีแ่ปด  สนามบนิอสิตนับูล - กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์เทีย่วบนิที่ 

TK 68  

15.00 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

***หมายเหตุ*** 

ไฟทบ์นิขาไป TK 65 ตัง้แตเ่ดอืน ธ.ค.62 - ม.ีค.63 จะบนิเวลาเร็วขึน้เป็น 22.35 น. – 05.45 น. 

.................................................................... 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

01 - 08 เมษายน 63 30,900 30,900 29,900 5,500 

06 - 13 พฤษภาคม 63 31,900 31,900 30,900 5,500 

27 พ.ค. - 03 ม.ิย. 63 30,900 30,900 29,900 5,500 

03 - 10 มถิุนายน 63 29,900 29,900 28,900 5,500 

17 - 24 มถิุนายน 63 29,900 29,900 28,900 5,500 

 
** คณะเดนิทางจ านวน 35 ทา่นตอ่กรุ๊ป** 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตันบลู-กรุงเทพฯ สายการบนิTukish Airlines(TK) ตั๋ว

หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

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

✓ คา่ทีพั่กโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการระบ,ุน ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

✓ ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ท่าน 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก
รดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,หัวหนา้ทัวรต์ามระเบยีบธรรมเนียม รวมทัง้ทรปิ 80 USD/ท่าน 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 



 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบรษัิทจะขอเลือ่นการเดนิทาง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทัวรเ์พิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง 

2.กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการ
เดนิทางไม่นอ้ยกว่า15 วันมฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน
เดนิทาง21วัน) 

3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

3.2ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทัง้หมดโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ
ทัง้สิน้ 

4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท า
การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่น

การเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
5.กรณีที่ท่านมีเดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาสอบถามที ่
เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออกตั๋วหรือช าระคา่ทัวรเ์นื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิหรอื

เวลาบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทุกกรณี 

 
โรงแรมทีพ่กั 

❖ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 
ท่าน บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่าน
มากกวา่  

❖ การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกัน อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดีย่ว 
Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไม่ตดิกันหรอือยู่คนละชัน้ 

❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนัีน้ อาจจะมคีวามแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน
โปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของ

หน่วยงานการท่องเทีย่วของประเทศตรุกเีท่านัน้ ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกับระดับสากลได ้

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค า 
นงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์

เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมือง หรือ  เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั ้งจากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภัุยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิ
เหตสุดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่
ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 



 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุที่
เกดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
➢ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรือคนืเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงิน
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือคา่
ทัวรท์ัง้หมด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็
ตาม อาจท าให ้ 

       ท่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 
ดังนัน้ ท่านตอ้ง  
       ท าพาสปอรต์เลม่ใหม่กอ่นท าการจองทัวร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง
ทัวรว์า่ท่าน 

       สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

       ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
รวมถงึ 

      รายละเอยีดอายุครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ
ทัง้สิน้ 

➢ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่ง

แทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


