
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงสูอ่สิตนับลู พกัหร ู4 ดาว  

ชมดนิแดน 2 ทวปี น ัง่บอลลนู ชมเมอืงคปัปาโดเกยี ปราสาทปยุฝ้าย  

ปามคุคาเล ่มา้ไมเ้มอืงทรอย  

เร ิม่ตน้ เพยีง 31,900 บาท 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ• บนิตรงสูป่ระเทศตรุก ี(กรงุอสิตนับลู) 

19.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุวรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคาทเ์ตอร ์U ประต ู9 

Turkish Airlines (T K)โดยมเีจา้หนา้ทีด่แูลและอ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

22.50 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง)สูป่ระเทศตรุก ีเมอืงอสิตันบลูโดยเทีย่วบนิที ่TK65 

 

 

 
วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับลู • ชานคัคาเล ่• น ัง่เรอืขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์• ถา่ยรปูกบัมา้ไมฮ้อลิ

วูด้ ชมเมอืงโบราณทรอย       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
  
 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับลู อาตาตรูก์ ประเทศตรุก ี

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีต่รุกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) 

 เมอืงอสิตนับลูเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท า

ใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace 

ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงชานกักาเล(Canakkale)***ใชเ้วลาเดนิทาง 5 ช ัว่โมง***เป็นเมอืงทีปั่จจุบันเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของตรุก ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุ
กวา้ง 1.3 กโิลเมตร ระหวา่งทางใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศน่ังเรอืเฟอรร์ีข่า้ม ชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์
ตัง้อยูท่าง 

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


 

 

ตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศตรุก ีกัน้ระหวา่งคาบสมทุรกลัลโิพลขีองตุรกสีว่นทีอ่ยูใ่นทวปียโุรปกับ
ตรุกสีว่นทีอ่ยูใ่นทวปีเอเชยี เชือ่มทะเลมารม์ะรากบัทะเลอเีจยีน 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ระหวา่งทาง แวะถา่ยรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมเ้มอืงทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ทีท่ าจาก

ไม ้จากมหากาพยอ์เีลยีดเรือ่งสงครามเมอืงทรอย มา้ไมน้ีเ้กดิขึน้จากอบุายของโอดสิเซยีส ในการบกุ

เขา้เมอืงทรอย ทีม่ป้ีอมปราการแข็งแรง หลังจากทีร่บยดืเยือ้มานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หาร

สรา้งมา้ไมน้ี้ข ึน้มา แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมอืงทรอย แลว้ใหท้หารกรกีแสรง้ท าเป็นล่าถอย

ออกไป เมือ่ชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจวา่เป็นบรรณาการทีท่างฝ่ายกรกีสรา้งขึน้มาเพือ่บชูาเทพเจา้และ

ลา่ถอยไปแลว้ จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมอืงและฉลองชยัชนะ เมือ่ตกดกึ ทหารกรกีทีซ่อ่นตัวอยูใ่นมา้ไม ้ก็

ไตล่งมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทีส่ าเร็จ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน ัน้ ชม เมอืงโบราณ ทรอย(Troy)ตามต านานกรกีโบราณในมหากาพยเ์รือ่ง ‘อเิลยีต’ (Iliad) ของกวี

นามวา่ ‘โฮเมอร’์ (Homer) ไดม้กีารบนัทกึเรือ่งราวเกีย่วกบั ‘กรงุทรอย’ (Troy) เอาไวว้่า ‘กรุงทรอย มี
ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณจดุยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของชอ่งแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งนี้
สามารถควบคุมเสน้ทางการตดิต่อทัง้ทางบกและทางน ้าระหว่างทวปีเอเชยีและทวปียุโรปได’้ ตาม
บันทกึทีว่่านี้นัน้แรกเริม่เดมิทเีหล่านักปราชญแ์ละผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายต่างก็เชือ่ว่ากรุงทรอยเป็นแค่
เมอืงในต านาน หาไดม้อียู่จรงิบนโลกใบนี้ไม่ หากแต่เมือ่ราว 140 ปีทีแ่ลว้ มผีูค้น้พบซากของเมอืง
โบราณแหง่หนึง่ ซึง่เชือ่กนัวา่นีค่อืซากของ ‘กรงุทรอย’ 

 เดนิทางสูเ่มอืงไอวาลคิ***ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง*** 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั HALIC PARK HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานดาวตรุก ีทีเ่มอืงไอวาลคิ 
 
วนัทีส่าม เมอืงอสิเมยีร ์• โรงงานผลติเสือ้หนงั• เมอืงโบราณเอฟฟิซุส  • บา้นพระแมม่าร ี• คชุาดาส ึ

                      (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงอสิเมยีรเ์ป็นมหานครในปลายสดุทางตะวันตกของอานาโตเลยี และเป็นเมอืงอนัดับที่

สามมปีระชากรมากทีส่ดุ ในประเทศตรุกเีป็นรองแคอ่สิตันบลู กบัองัการา และเป็นเมอืงในทะเลอเีจยีน

ทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุรองจากเอเธนส(์ใชเ้วลาดนิทางประมาณ 4ช ัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหาร น าทา่นชมโรงงานผลติเสือ้หนงั ทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงของตรุก ีเสือ้แจ็กเก็ตและหนัง มคีุณภาพด ี

แบบทันสมัย มีน ้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือ

สหรัฐอเมรกิาครึง่ตอ่ครึง่ เพราะตรุกเีป็นผูผ้ลติและสง่ออกไปขายทั่วโลก 
 
 

 

 

 

 

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%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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้ ชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมอืงโบราณทีไ่ดม้กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดแีห่งหนึง่

ของโลก เมอืงเอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยคุโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกยคุโบราณเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ รุ่งเรอืงในยคุสมัยกรกี และโรมัน มอีายกุว่า 2,500 ปี เป็นที่

อยู่อาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ทีอ่พยพมาจากกรกี ซึง่รุ่งเรอืงขึน้มาในศตวรรษที ่6 ก่อน

ครสิตก์าลแผนผังเมอืงเอฟฟิซสุนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นเลศิทางดา้นยทุธศาตรท์หาร และการคา้ โดยตัวเมอืง

ตัง้อยูต่ดิกับทะเลอเีจีย้น เรอืสนิคา้สามารถเทยีบท่าไดใ้กลป้ระตูเมอืงมาก และตัวเมอืงเอฟฟิซสุนัน้

ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีข่นาบดว้ยภเูขาสงูสองดา้น คอืภเูขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภเูขาไพออน 

(Mount Pion) จงึท าใหข้า้ศกึบกุโจมตไีดย้ากมากน าท่านชมบา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin 

Mary)เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนีต้ัง้อยูบ่นภเูขาสงู

เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไปนมสัการใหไ้ดส้กัครัง้ 

น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงคชุาดาสปึระมาณ 30 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MARINA HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืง KUSADASI มาตรฐานตรุก ี

 

วนัทีส่ ี ่ คชุาดาส ึ• ปามมคุคาเล • ปราสาทปยุฝ้าย • คอนยา่   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้ ท าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง. ปามุคคาเล 

แปลวา่ ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตรุก ีตัง้อยูใ่นเมอืงปามคุคาเล จังหวัดเดนซิล ิ

(Denizli) ประเทศตุรก ีมลีักษณะเป็นระเบยีงน ้าพุเกลอืรอ้น ซึง่เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวของ

โลกในอดตี มคีวามยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สงู 160 เมตร ความงดงามสดุวจิติรของสถานทีแ่ห่งนี้

เกดิขึน้จากบอ่น ้ารอ้นทีอ่ดุมไปดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนต หรอืหนิปนู ซึง่เมือ่น ้าพุรอ้นระเหยขึน้มาเป็น

เวลาเนิน่นาน ไอน ้าก็จะค่อย ๆ กอ่ใหเ้กดิชัน้ของแคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบอ่จนเกดิเป็นผนังสขีาว

ขึน้น่ันเองดว้ยความเชือ่วา่ ปามคุคาเล เป็นเหมอืนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มสีรรพคุณในการรักษาบ าบัด

การอาการต่าง ๆ ท าใหใ้นอดตีชนเผ่ากรีก-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บนบ่อน ้าพุรอ้นแห่งนี้ และ

ขนานนามเมอืงนัน้ว่า ฮเีอราโพลสิ อันหมายถงึเมอืงศักดิส์ทิธิ ์และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปา

บ าบดัโรคมานานกวา่พันปี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  เดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่***ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง***เมอืงนีเ้ป็นเมอืงส าคัญทาง

ศาสนาอสิลามเป็นเมอืงตน้ก าเนดิศาสนาอสิลาม อกีลทัธหินึง่เรยีกวา่ลัทธ ิMevlevi หรอื ลัทธลิมหวน 

การปฏบิตัยิอมรับนับถอืเหมอืนอสิลามทกุประการ ผูท้ีก่อ่ตัง้ลทัธลิมหวล คอืทา่น MevlanaCelaledin 

Rumi - เมฟลาน่า เจลาอดัดนิ รมูี ่ ประมาณ ศตวรรษที ่ ๑๑ทา่นเป็นปราชญ ์ ร า่ลอืวา่เป็นผูว้เิศษ 

ก าเนดิในอฟักานสิถานสลุตา่นแหง่อาณาจักร ์ เซลจคุ เชญิทา่นมาในดนิแดนแหง่นีพ้ธิทีีแ่ตกตา่ง

ออกไปจากอสิลามทั่วไปคอืพธิ ี Sema Dance เป็นการเตน้ร าแบบใสช่ดุเหมอืนกระโปรงหมนุเพือ่

เขา้ถงึพระเจา้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั OZKAYMAK HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงคอนยา่มาตรฐานตรุก ี

 

วนัทีห่า้ คปัปาโดเกยี• สถานคีารวาน • พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม • นครใตด้นิคาดคั•
โรงงานผลติพรมทอมอื• โรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่• ชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้ง 
 (เชา้/กลางวนั/เย็น)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์

แปลว่า“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี  ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกเีป็นพื้นที่พเิศษเกดิจากการระเบดิของ

ภเูขาไฟเออซเิยส และภูเขาไฟ ฮาซาน 

เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบัน

ภเูขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้) ท าใหล้าวาทีพ่่น

ออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล

กระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิ

ชัน้ใหมข่ึน้มา   จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน 

แดด และหิมะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกันกัด

เซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ

นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไป

ดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว ่ า) ปล่อง 

กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง จน

ผูค้นในพืน้ที่เรยีกขานกันว่า “ปลอ่งไฟ



 

 

นางฟ้า” ทีใ่นปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์ห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

ระหวง่ทาง แวะชมสถานคีาราวาน(Caravanserai)มกัจะเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่อีทิธพิลจากเปอรเ์ชยีทีก่อ่สรา้งเป็น

ทีพั่กเล็กขา้งทางทีนั่กเดนิทางสามารถใชส้ าหรับการพักผอ่นใหห้ายเหนือ่ยจากการเดนิทางสถานี

คาราวานตัง้อยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้การตดิตอ่สือ่สารและการเดนิทางของผูค้นในเครอืขา่ย

ของเสน้ทางการคา้ (traderoutes)ทีค่รอบคลมุเอเชยี, แอฟรกิาเหนอื และ ยโุรปตะวันออกเฉียงใต ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานทีท่ีม่คีวามงดงาม
และเต็มไปดว้ยคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์ไดรั้บขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
1984 สรา้งโดยชาวครสิตท์ีห่ลบหนีการเขน่ฆา่คนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสรา้งโบสถไ์ว ้
มากกวา่ 30 แหง่ จนกลายเป็นศนูยก์ลางส านักสงฆเ์มือ่ราวปี 300-1200 ภายในมภีาพวาดเฟรสโกบน
ผนังและเพดานภายในถ ้าทีถ่กูวาดไวต้ัง้แตศ่ตวรรษที ่9 ชา่งงดงามตราตรงึใจแกผู่ม้าเยอืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน ัน้ นครใตด้นิคาดคั(Underground City of Caduk)เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่า

ชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศัตร ูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกยีในอดตี โดยทัง้จากชาว
อาหรับจากทางตะวันออกทีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเ้พือ่หวังผลประโยชนท์างการคา้ และชาว
โรมันจากทางตะวันตกดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิต์ใน
ดนิแดนแถบนี้ดว้ย เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอม
อาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้นิ
หลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มอีณุหภมูิ
เฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส  

 
 
 
 
 

ชมโรงงานผลติ พรมทอมอื หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีชือ่เสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีคุณภาพด ี
ลวดลายสวยงาม และมรีาคาแพง หาซือ้ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกตา่งกนัออกไปตามแหลง่ทีผ่ลติ แตล่ะ
ทอ้งถิน่จะมสีนิคา้ขึน้ชือ่ของตนเองโดยเฉพาะ พรมทีม่รีาคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว ์มชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
ตอ้งเป็นของเมอืงเฮเรเค (Hereke)พรมม ี2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบทีใ่ชท้อคอื ฮาล ี
(Hali) เป็นพรมทั่วไป ทีน่ยิมขายกนัอยา่งแพรห่ลาย ท าจากวัสด ุทัง้ขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอ
เมือ่ผกูปมแลว้จะตัดเสน้ใยออก จะเหลอืเพยีงดา้นเดยีวทีม่ขีนปยุฟขูึน้มา เป็นลวดลายตามทีต่อ้งการ 
อกีแบบคอื "คาลมิ" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาล ีชนดิทีม่ชี ือ่เสยีงจะมา

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


 

 

จากเมอืงเฮเรเคจากนัน้ ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอรี ่อสิระเชญิท่านเลอืกชมสนิคา้ตาม
อธัยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากน ัน้ น าท่านชมการแสดงพื้นเมอืง “โชวร์ะบ า

หนา้ทอ้ง” Belly Danceเป็นการเตน้ร าที่

เก่าแก่อย่างหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 

ปีในดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนยีน นัก

ประวัตศิาสตรเ์ชือ่กนัวา่ ชนเผา่ยปิซเีรร่อ่นคอืคน

กลุ่มส าคัญที่ไดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้ีมา

จนถงึปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซที า

ใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพัฒนาจน

กลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จนกลายมา

เป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบัน***ท่านจะ

ไดร้บัประทานเครือ่งดืม่ทอ้งถิน่ไมอ่ ัน้*** 

 ทีพ่กั                พกัโรงแรมตกแต่งสไตลถ์ า้ 1 คนื 

AFINA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนัมาตรฐานตรุก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

แทน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วนัทีห่ก องัการา • ถา่ยรูปทะเลสาบน า้เค็ม • สุสานทา่นอาตารเ์ตริก์•อสิตนับูล (เชา้/กลางวนั/

เย็น) 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปสมัผสับรรยากาศ เมอืงคปัปาโดเกยียามเชา้ โดยการขึน้บอลลูน โดยทา่น

จะเห็นววิท ัว่เมอืงคปัปาโดเกยี โดยจะน ัง่บอลลูนใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่บอลลูนไมไ่ด้

รวมอยู่ในรายการ คา่บรกิารท่านละ 230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากบัทาง

หวัหนา้ทวัรอ์กีทใีนวนัทีจ่ะเดนิทาง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่กรงุองัการา (Ankara)ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง หรอืทีม่ชี ือ่ตาม

ประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจบุนั และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั ๒  รองจากนคร



 

 

อสิตันบลู กรงุองัการาตัง้อยูใ่นเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี 

โดยอยูห่า่งจากนครอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กโิลเมตร กรงุ

องัการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่ง ๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่ง ๆ ในตรุก ี

ระหวา่งทาง แวะถา่ยรปู ทะเลสาบน า้เค็ม Lake 

TuzTuzGolu)ทะเลสาบน ้าเค็มทีใ่หญเ่ป็น

อนัดับสองของตรุก ีเมือ่หนา้รอ้นมาถงึน ้าจะ

เหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกองเป็นแผน่

หนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพืน้สี

ขาวสดุลกูหลูกูตา และยงัเคยเป็นสถานที่

ถา่ยท าหนัง Star War อกีดว้ย 

เทีย่ง   ร ับประทานอาหารกลางว ัน  ณ 

ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่ า นชมสุส านท่านอาตาร์เ ต ิร ์ก

Ataturk MausoleumหรอืMemorial 

tombเป็นทีฝั่งศพของ Mustafa Kemal 

Ataturk ผูน้ าในสงครามประกาศอสิรภาพจากอาณาจักรออตโตมันและประธานาธบิดคีนแรกของ

สาธารณรัฐตรุกหีรอืบดิาแหง่ชาวเตริก์ 

เดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูลเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอส

ฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั RAMADA ENCORE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวทีเ่มอืง ISTANBULมาตรฐานตรุก ี

วนัทีเ่จ็ด บลูมอสก ์• อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั • ฮปิโปโดรม • ฮายาโซฟีอา• พระราชวงั
ทอปกาปึ 

  ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ต • สนามบนิอสิตนับลู    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับลู“บลูมอสก”์ (Blue Mosque)สุเหรา่สนี า้เงนิสถานทีท่ีไ่ม่
ควรพลาดเมือ่เดนิทางมาเยอืนเมอืงอสิตันบูล มี
ชือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่สเุหรา่สลุตา่นอาหเ์มตที ่1 
(Sultan ahmet I) เป็นสเุหรา่ทีม่แีรงบนัดาลใจมา
จากการสรา้งทีต่อ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ี
ขนาดใหญ่กว่าวหิารเซนต์โซเฟียในสมัยนั้น ซึง่
วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 
ใน 7 ของสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลาง 
สุเหร่าแห่งนี้ประดับดว้ยกระเบื้องอัซนิค บน
ก าแพงชัน้ในทีม่สีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต้่างๆเช่น
กหุลาบ ทวิลปิคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วหิาร
เซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกันคนละฝ่ัง ถา้
มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6

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


 

 

หอ ซึง่ปกตมิัสยดิจะมหีอสวดมนตเ์พยีง 1 หรอื 2 หอ แต่มัสยดิแห่งนี้ม ีหอมนิาเร็ตทัง้ 6หอ ตกแต่ง
ดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลับดว้ยกระจกสอีันน่าวจิติร มพีืน้ทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ ่
ภายในประกอบดว้ย โรงเรยีนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพั่กส าหรับขบวนคาราวาน  
โรงครัวตม้น ้า ปัจจบุนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมอุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั(Basilica Cistern)เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนคร

อสิตันบลู สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 

เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญต่ัง้แตค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ 

ใชเ้ก็บน ้าเอาไวอุ้ปโภคบรโิภคภายในวัง โดยล าเลยีงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบันไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็น

เพยีงทีท่อ่งเทีย่วอยา่เดยีวเทา่นัน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน ัน้ ชม จตัรุสัสุลตา่น อาหเ์หม็ด(Sultanahmed Complex)หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกมาแต่โบราณว่า ฮปิโป

โดรม (Hippodrome)ซึง่ยา่นแหง่นีแ้ตเ่ดมิเป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงในยคุไบแซนไทน์และใชเ้ป็น
ลานกวา้งส าหรับแข่งกฬีาขับรถมา้ แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสา
โบราณอกี 3 ตน้ คอื เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรง
สีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรยีวยาวขึน้ไปเป็นยอดแหลมสว่นเสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกันทั่วไปว่า 
เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกีย่วกันไปมา
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรกีทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีม่เีหลอือยูใ่นอสิตันบลู และเสาตน้ที ่3 มชีือ่วา่ เสา
คอนสแตนตนิ (Column of Constantine) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1483 แตเ่ดมิเป็นเสาบรอนซ ์แตใ่นชว่ง
สงครามครเูสดไดถ้กูศัตรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแคเ่สาปนูเทา่นัน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

น าทา่นชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิตศ์าสนา ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 
ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑ ์ตัง้อยูท่ีน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่
และมกัถกูจัดใหอ้ยูใ่นรายการสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในโลกมานานเกอืบพันปี จนกระทั่งอาสนวหิารเซบยีาสรา้งเสร็จในปี 1520สิง่กอ่สรา้งทีป่รากฏอยูใ่น
ปัจจบุนัถกูสรา้งใหเ้ป็น 
โบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจิัสตเินียนแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์

หลังที่สามถูกสรา้งขึน้ในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) 
โบสถน์ีเ้ป็นศนูยก์ลางของนกิายอสีเทริน์ออรท์อดอกซเ์ป็นเวลาเกอืบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากที่
จักรวรรดอิอตโตมันพชิติจักรวรรดไิบแซนไทน์ สลุต่านเมหเ์หม็ดที ่2 จงึดัดแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็น
สเุหรา่ เชน่ยา้ยระฆงั แทน่บชูา รปูปัน้ตา่ง ๆ ออก และสรา้งสญัลักษณ์ทางอสิลาม  

บา่ย ชมพระราชวงัทอปกาปึ(Topkapi Palace)อันเป็นพระราชวังทีป่ระทับของสลุต่านมานานกว่า 3 
ศตวรรษ สรา้งโดย 'จักรพรรดเิมหเ์ม็ตผูพ้ชิติ'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดตีพระราชวัง
ทอปกาปึเคยเป็นสถานทีฝึ่กขนุนางทหารรับใชข้องสลุตา่นชาวตรุก ีซึง่คัดเลอืกเด็ก ๆ ครสิเตยีน(พวก
นอกศาสนา)มาสอนใหเ้ป็นเตริก์และนับถอืศาสนาอสิลาม ตอ่มาเมือ่ขนุทหารเหลา่นีอ้อกมารับราชการ
เป็นใหญเ่ป็นโตในวังก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยคุก็ร่วมกอ่การปฏวิัตรัิฐประหารเลยดว้ยซ ้า 
ในทีส่ดุสลุต่าน 'มาหม์ทุที ่3' ก็ตัดสนิใจยบุระบบขนุนางทหารรับใชซ้ ึง่ยนืยงมากว่า 350 ปีนี้ลง และ
ปฏริูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจัดทัพแบบยุโรปมาใช  ้ปัจจุบนั
พระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้คา่อาท ิเชน่ 
เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครือ่ง
ทรงของสลุตา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน ัน้ ชอปป้ิง ณ สไปซม์าเก็ตเป็นตลาดทีม่อีายุเก่าแก่ยาวนาน ถงึ 350 กว่าปีสนิคา้ทีข่ายอันดับหนึ่ง 

ไดแ้กเ่ครือ่งเทศ ตามชือ่ของตลาดสไปซ ์โดยแทบทุกรา้นจะมกีระบะไมว้างเรยีงกัน แต่ละกระบะจะ

บรรจเุครือ่งเทศกลิน่ตา่งๆ เชน่เครือ่งเทศส าหรับหมกัเนือ้ ตม้น ้าซปุ หรอื แมแ้ตอ่บเชยหรอืซเีนมอนที่

ใชผ้สมกับเครือ่งดืม่นอกจากเครือ่งเทศแลว้ยังมสีนิคา้ประเภทถั่ว ชาผลไม ้รวมไปถงึผลไมอ้บแหง้

น ้าผึง้แท ้น ้ามันหอมระเหย ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมซือ้ตดิไมต้ดิมอืไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดไีลท ์

ขนมหวานเตอรก์ชิตน้ต ารับแท ้ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิอสิตันบลู 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิอสิตนับลู• กรงุเทพ 

01.50 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่TK68  

14.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ี8 วนั 5 คนื เดนิทางโดยสายการบินเตอกชิแอร์ไลน์(TK) 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

10 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62 TK65/TK68 31,900 31,500 30,900 5,000 

17 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 TK65/TK68 31,900 31,500 30,900 5,000 

23 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62 TK69/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

30 ม.ค. 62 06 ก.พ. 62 TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

07 ก.พ. 62  14 ก.พ. 62 TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

13 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 TK69/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

28 ก.พ. 62 07 มี.ค. 62 TK65/TK68 31,900 31,500 30,900 5,000 

07 มี.ค. 62 14 มี.ค. 62 TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

14 มี.ค. 62 21 มี.ค. 62 TK65/TK68 31,900 31,500 30,900 5,000 

21 มี.ค. 62 28 มี.ค. 62 TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 



 

 

28 มี.ค. 62 04 เม.ย. 62 TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

11 เม.ย. 62 18 เม.ย. 62 W/L W/L W/L W/L W/L 

18 เม.ย. 62 25 เม.ย. 62 TK65/TK68 35,900 35,500 34,900 5,000 

25 เม.ย. 62 02 พ.ค. 62 TK65/TK68 32,900 32,500 31,900 5,000 

 
ส าหรับท่านที่เดนิทางไฟท์TK69 เวลาบินขาไปจะช้ากว่า 1 ช่ัวโมง 

** คณะเดนิทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish Airlines(TK) ตั๋วหมู่คณะไม่
สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 
 ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,น า้ดื่มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทย 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

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

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน 



 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลือ่นการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วนัมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที ่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน  
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว 

Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกน้ัีน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ

ช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของ
ประเทศตุรกเีท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 


