
 

                              



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล) 

19.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล่ • น่ังเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด  
                              ชมเมืองโบราณทรอย         (เช้า/กลางวัน/เยน็)  
04.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรกี 

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

 เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสt

ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใ่น 2 ทวปี คือ ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และ

ทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใช้เวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง***เป็นเมืองที่ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคญัของ
ตุรกี มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร ระหวา่งทาง
ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศน่ังเรือเฟอร์ร่ีข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ
ตุรกี กั้นระหว่างคาบสมุทรกลัลิโพลีของตุรกีส่วนที่อยูใ่นทวีปยโุรปกบัตุรกีส่วนที่อยูใ่นทวีปเอเชีย เช่ือมทะเล
มาร์มะรากบัทะเลอีเจียน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

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

เลียดเร่ืองสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา้เมืองทรอย ที่มีป้อมปราการ

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
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%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


 

แข็งแรง หลงัจากที่รบยดืเยื้อมานานถึง 10 ปีแลว้ ดว้ยการให้ทหารสร้างมา้ไมน้ี้ขึ้นมา แลว้ลากไปวางไวห้น้า

ก าแพงเมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เม่ือชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจวา่เป็นบรรณาการที่

ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพือ่บูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จึงลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและฉลองชยัชนะ เม่ือตกดึก 

ทหารกรีกที่ซ่อนตวัอยูใ่นมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยไดเ้ป็นที่ส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เข้าชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพยเ์ร่ือง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮ
เมอร์’ (Homer) ไดมี้การบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบั ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มีที่ตั้งอยูใ่นบริเวณจุด
ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ท าให้นครแห่งน้ีสามารถควบคุมเส้นทางการ
ติดต่อทั้งทางบกและทางน ้ าระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปได้’ ตามบนัทึกที่ว่าน้ีนั้นแรกเร่ิมเดิมทีเหล่า
นักปราชญแ์ละผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายต่างก็เช่ือว่ากรุงทรอยเป็นแค่เมืองในต านาน หาไดมี้อยูจ่ริงบนโลกใบน้ีไม่ 
หากแต่เม่ือราว 140 ปีที่แลว้ มีผูค้น้พบซากของเมืองโบราณแห่งหน่ึง ซ่ึงเช่ือกนัวา่น่ีคือซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 เดินทางสู่เมืองไอวาลิค***ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง*** 
เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HALIC PARK HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานระดับดาวตุรกี ที่เมืองไอวาลิค 

วันที่สาม เมืองคุชาดาสึ • โรงงานผลิตเส้ือหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส  • บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ 

                        (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

   เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) เป็นเมือง

ท่าที่ส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81


 

หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงานผลิตเส้ือหนัง ที่มีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจก็เก็ตและหนงั มีคุณภาพดี แบบทนัสมยั 

มีน ้ าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกวา่ในยโุรปหรือสหรัฐอเมริกาคร่ึงต่อคร่ึง เพราะ

ตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ไดมี้การบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีแห่งหน่ึงของโลก เมือง

เอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณที่ยิง่ใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณเมือง

โบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยคุสมยักรีก และโรมนั มีอายกุวา่ 2,500 ปี เป็นที่อยูอ่าศยัของชาวไอโอเนียน (Ionian) 

ที่อพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อว่าเป็นเลิศ

ทางดา้นยทุธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยูติ่ดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตู

เมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาที่ขนาบด้วยภูเขาสูงสองด้าน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount 

Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 

 



 

น าท่านเยีย่มชมบ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary)เช่ือกนัวา่เป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละ

ส้ินพระชนม์ในบา้นหลังน้ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่คริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ้ นไป

นมสัการใหไ้ดส้กัคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น      น าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก NINOVA THERMAL HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมือง PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วันที่ส่ี คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า     (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น ชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่นเมืองปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ 

(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกัษณะเป็นระเบียงน ้ าพเุกลือร้อน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเกิดแผน่ดินไหวของโลกในอดีต มี

ความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แห่งน้ีเกิดขึ้นจากบ่อน ้ าร้อนที่



 

อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้ าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้ าก็จะค่อย ๆ 

ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสีขาวขึ้นนัน่เองดว้ยความเช่ือวา่ ปามุคคาเล เป็น

เหมือนสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการอาการต่าง ๆ  ท  าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมนัได้

เขา้มาสร้างเมืองอยูบ่นบ่อน ้ าพรุ้อนแห่งน้ี และขนานนามเมืองนั้นวา่ ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ และ

ปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกวา่พนัปี 

 
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  เดินทางสู่เมืองคอนย่า***ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง***เมืองน้ีเป็นเมืองส าคญัทางศาสนาอิสลามเป็น

เมืองตน้ก าเนิดศาสนาอิสลาม อีกลทัธิหน่ึงเรียกวา่ลทัธิ Mevlevi หรือ ลทัธิลมหวน การปฏิบตัิยอมรับนบัถือ

เหมือนอิสลามทุกประการ ผูท้ี่ก่อตั้งลทัธิลมหวล คือท่าน MevlanaCelaledin Rumi - เมฟลาน่า เจลาอดัดิน รูม่ี 

ประมาณ ศตวรรษที่ ๑๑ท่านเป็นปราชญ ์ร ่าลือวา่เป็นผูว้เิศษ ก าเนิดในอฟักานิสถานสุลต่านแห่งอาณาจกัร์ เซลจุค 



 

เชิญท่านมาในดินแดนแห่งน้ีพธีิที่แตกต่างออกไปจากอิสลามทัว่ไปคือพธีิ Sema Dance เป็นการเตน้ร าแบบใส่ชุด

เหมือนกระโปรงหมุนเพือ่เขา้ถึงพระเจา้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก OZKAYMAK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองคอนย่ามาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วันที่ห้า คปัปาโดเกีย• สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอ
มือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี • ชมการแสดงระบ าหน้าท้อง   (เช้า/กลางวัน/เยน็)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย(Cappadocia) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์แปลวา่“ดินแดน

ม้าพันธ์ุดี”  ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮา

ซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้) ท  าให้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวน

มหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา   จากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้

ร่วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาด

แปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง จนผูค้นใน

พื้นที่เรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดก

โลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างทาง แวะชม สถานีคาราวาน(Caravanserai) มกัจะเป็นส่ิงก่อสร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชียที่ก่อสร้างเป็นที่พกัเล็ก

ขา้งทางที่นักเดินทางสามารถใชส้ าหรับการพกัผ่อนให้หายเหน่ือยจากการเดินทางสถานีคาราวานตั้งอยูไ่ดจ้าก



 

การคมนาคมทางการค้าก าร ติด ต่อ ส่ือสารและการ เ ดินทางของผู ้คนใน เค รือข่ า ยของ เส้นทาง

การคา้ (traderoutes)ที่ครอบคลุมเอเชีย แอฟริกาเหนือ และ ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปด้วย

คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1984 สร้างโดยชาวคริสต์
ที่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้างโบสถ์ไวม้ากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็น
ศูนยก์ลางส านกัสงฆเ์ม่ือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ ้าที่ถูกวาดไวต้ั้งแต่
ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นครใต้ดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นที่
หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวนัออกที่
ตอ้งการเขา้มายดึครองดินแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผล
เดียวกัน รวมทั้งตอ้งการที่จะหยุดย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีด้วย เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบ

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


 

เคร่ืองทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 
แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเยน็สบาย หน้าร้อนอากาศเยน็ 
หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส 
ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม 
และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมีสินคา้ขึ้นช่ือของ
ตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว ์ มีช่ือเสียงมากที่สุดตอ้งเป็นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรม
มี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบที่ใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป ที่นิยมขายกนัอยา่งแพร่หลาย 
ท าจากวสัดุ ทั้งขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเม่ือผูกปมแลว้จะตดัเส้นใยออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวที่มีขน
ปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสตัว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮา
ลี ชนิดที่มีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชม
สินคา้ตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง” Belly Danceเป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อยา่งหน่ึง เกิดขึ้นมาเม่ือ

ประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียปิต ์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวติัศาสตร์เช่ือกนัว่า ชนเผ่ายปิซีเร่ร่อนคือ

คนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรักษร์ะบ าหน้าทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยปิซีท าให้ระบ าหน้า

ท้องแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีใน

ปัจจุบนั***ท่านจะได้รับประทานเคร่ืองด่ืมท้องถิ่นไม่อั้น*** 

 ที่พัก                พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 1 คืน AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

วันที่หก คปัปาโดเกีย • องัการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน ้าเคม็ •อิสตันบูล    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ กรุงอังการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง หรือที่มีช่ือตามประวติัศาสตร์วา่ 

Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตั้งอยู่



 

ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูห่่างจากนครอิสตนับูลทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง 

ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี 

ระหวา่งทาง แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน ้าเคม็ Lake TuzTuzGolu)ทะเลสาบน ้ าเคม็ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของตุรกี เม่ือหนา้ร้อน

มาถึงน ้ าจะเหือดแหง้เหลือแต่เพยีงเกลือกองเป็นแผน่หนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสีขาวสุดลูกหูลูก

ตา และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าหนงั Star War อีกดว้ย 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่

บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใ่น 2 ทวปี คือ ทวปี

ยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

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%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


 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมือง ISTANBULมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วันที่เจ็ด บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา• พระราชวังทอปกาปึ 
  ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ต • สนามบินอิสตันบูล      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” (Blue Mosque)สุเหร่าสีน ้าเงินสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเม่ือ
เดินทางมาเยอืนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่สุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าที่
มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหมี้ขนาดใหญ่กวา่วิหารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนั้น 
ซ่ึงวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งน้ีประดบั
ดว้ยกระเบื้องอซันิค บนก าแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหัน
หนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6
หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหน้าต่าง 
260 บาน สลับด้วยกระจกสีอันน่าวิจิตร มีพื้นที่ให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย 
โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกัส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้ า ปัจจุบนัเปิดให้เขา้ไปท าละหมาด 
24 ชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมอุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เป็นอุโมงค์เก็บน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล 

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

ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค  ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใช้เก็บน ้ าเอาไวอุ้ปโภค

บริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพยีงที่ท่องเที่ยวอยา่งเดียวเท่านั้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ชม จัตุ รัสสุลต่าน อาห์เหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือที่ มี ช่ือ เรียกมาแต่โบราณว่า  ฮิปโปโดรม 
(Hippodrome)ซ่ึงยา่นแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยคุไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลานกวา้งส าหรับ
แข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพยีงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ เสาโอเบลิสก์
แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแล้วค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเป็น
ยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกันทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะ
ลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอิส
ตนับูล และเสาตน้ที่ 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็น
เสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพยีงแค่เสาปูนเท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น
พพิธิภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้อยู่ใน
รายการส่ิงมหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพนัปี 
จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างที่ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลงัที่สามถูกสร้าง
ขึ้นในสถานที่เดียวกนัน้ี (โบสถ์สองหลงัแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ีเป็นศูนยก์ลางของนิกาย
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลงัจากที่จกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซน
ไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดดัแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และ
สร้างสญัลกัษณ์ทางอิสลาม  



 

 
 

บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัที่ประทบัของสุลต่านมานานกวา่ 3 ศตวรรษ สร้าง
โดย 'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ชิิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ฝึก
ขุนนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ  คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและ
นบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขนุทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ 
และในบางยคุก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้ า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็ตดัสินใจยบุระบบขนุนาง
ทหารรับใชซ่ึ้งยนืยงมากวา่ 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดั
ทพัแบบยโุรปมาใช ้ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล ้าค่า
อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของ
สุลต่าน 

จากน้ัน ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีอายเุก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปีสินคา้ที่ขายอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่เคร่ืองเทศ 

ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละกระบะจะบรรจุเคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ 



 

เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมักเน้ือ ต้มน ้ าซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเนมอนที่ใช้ผสมกับเคร่ืองด่ืมนอกจาก

เคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแหง้น ้ าผึ้งแท ้น ้ ามนัหอมระเหย ที่นกัท่องเที่ยว

นิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้ต ารับแท้ๆ  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินอิสตนับูล 

วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK 68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

***หมายเหตุ*** 
- ไฟท์บินขาไป TK 65 ต้ังแต่เดือน ธ.ค.62 - มี.ค.63 จะบินเวลาเร็วขึน้เป็น 22.35 น. – 05.45 น.  

.................................................................. 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

มหัศจรรย์...ตุรก ีบินตรงสู่อสิตันบูล 8 วนั 5 คืน (TK) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

11 ธ.ค. 62 18 ธ.ค. 62 35 32,900 32,900 31,900 5,500 

18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 35 32,900 32,900 31,900 5,500 



 

17 ม.ค.63 24 ม.ค.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

06 ก.พ.63 13 ก.พ.63 35 27,900 27,900 26,900 5,500 

07 ก.พ.63 14 ก.พ.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

19 ก.พ.63 26 ก.พ.63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

04 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 35 28,900 28,900 27,900 5,500 

01 เม.ย. 63 08 เม.ย. 63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

06 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 35 31,900 31,900 30,900 5,500 

27 พ.ค. 63 03 มิ.ย. 63 35 30,900 30,900 29,900 5,500 

03 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63 35 29,900 29,900 28,900 5,500 

17 มิ.ย. 63 24 มิ.ย. 63 35 31,900 31,900 30,900 5,500 

** คณะเดนิทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish Airlines(TK) ต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถ

สะสมไมล์ได้ 
 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 
 



 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง21วัน) 
3. กรณยีกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดนิทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
5.กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 
 
 
 



 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน า

ให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว 

Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือและ

ระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกีเท่าน้ัน 
ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 



 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้  
       ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้อง  
       ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  
 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน 
       สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ  
       ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง 
      รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


