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ไฮไลท์ของโปรแกรม  

 บินตรง สุวรรณภูมิ – อตาเติร์ก (ตุรกี) เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)  (ไฟลท์สวย) 
ฟรีน ำ้หนกักระเป๋ำขำไป 20 กโิลกรัม และขำกลบั 20 กโิลกรัม   

 โรงแรมระดบัมำตรฐำน 5 ดำว พร้อมอำหำรเช้ำ พเิศษ พกัโรงแรมสไตล์ถ ำ้ 1 คืน  
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ 
 ชม มา้ไมจ้ าลอง สญัลกัษณ์อนัยิง่ใหญ่แห่งเมืองนกัรบโบราณอยา่งเมืองทรอย 
 ชมดินแดนเทพนิยาย คปัปาโดเกีย ชมความสวยงามอนัน่าอศัจรรยข์องปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชมสญัลกัษณ์ของเมืองนครอิสตนับูล "บลูมอสก"์  อุโมงคเ์ก็บน ้ าใตดิ้นเยเรบาตนั  ฮิปโปโดรม 
 ชมพระราชวงัโดลมาบาห์เช่  พระราชวงัทอปกาปึ  อุโมงคเ์ก็บน ้ าใตดิ้นเยเรบาตนั 
 ล่องเรือท่ีช่องแคบบอสฟอรัส  นัง่บอลลูนชมววิเมืองคบัปาโดเกีย (ไม่รวมค่านัง่บอลลูน) 
  ชอ้ปป้ิงเคร่ืองเทศ ณ ตลาดสไปซ ์
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วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เช้ำ กลำงวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - -  

 
2 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก - เมืองชานกักาเล 
- เมืองโบราณทรอย - ถ่ายรูปกบัมา้โทรจนั - เมืองไอวาลิค 

√ √ √ 
PARION HOTEL ระดบั 5 
ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

3 
คุชาดาสึ - เมืองโบราณ - บา้นพระแม่มารี - โรงงานผลิตเส้ือหนงั - 
ปามุคคาเล 

√ √ √ 
COLOSSAE HOTEL ระดบั 
5 ดาว  หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนยา่ - พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - 
สถานีคาราวาน 

√ √ √ 
GRAND KONYA HOTEL 
ระดบั 5 ดาว  หรือระดบั

เทียบเท่า 

5 
เมืองคปัปาโดเกีย - นครใตดิ้นคาดคั - พิพิธภณัฑเ์กอเรเม - โชวร์ะบ า
หนา้ทอ้ง Belly Dance 

√ √ √ 

โรงแรมตกแต่งสไตลถ์ ้า 
DREAM CAVE HOTEL 
ระดบั 5 ดาว  หรือ ระดบั

เทียบเท่า 

6 
นัง่บอลลูนชมววิเมืองคบัปาโดเกีย (ไม่รวมค่านัง่บอลลูน) - 
โรงงานผลิตพรมทอมือ -โรงงานเซรามิคและร้านจิวเวอร่ี - เมืององั
การ - ทะเลสาบน ้ าเคม็ - สุสานอาตาเตร์ิก                                                                                                                                                                                   

√ √ √ 
BERA HOTEL ระดบั 5 ดาว  

หรือระดบัเทียบเท่า 

7 นครอิสตนับูล - พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส √ √ √ 
GOLDEN TULIP 

BAYRAMPASA ระดบั 5 
ดาว  หรือระดบัเทียบเท่า 

8 
บลูมอสก ์- อุโมงคเ์ก็บน ้ าใตดิ้นเยเรบาตนั - ฮิปโปโดรม - ชม
พระราชวงัทอปกาปึ - ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ต - ท่าอากาศยานอตา
เติร์ก 

√ √ √ 
 

9 กรุงเทพฯ  - - 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วนัแรก           ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ 
18.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ                          (-/-/-) 

อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ U ประตู 9 Turkish Airlines (TK)  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

 

เดือน 61 
17-25 ต.ค. 61    รำคำ 42,991.- 
26 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61    รำคำ 40,991.- 
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บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

   21.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนอตำเติร์ก ประเทศตุรกี โดย สำยกำรบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่65  
**ช่วงวนัเดินทำงวันที ่26 พ.ย.-4 ธ.ค. เวลำกำรเดินทำง 22.35 - 05.50 น.** 

  
 

วนัทีส่อง        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ- ท่ำอำกำศยำนอตำเติร์ก - เมืองชำนักกำเล - เมืองโบรำณทรอย- 
ถ่ำยรูปกบัม้ำโทรจัน - เมืองไอวำลคิ 

04.00/05.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนอตำเติร์ก เมืองอสิตันบูล  ประเทศตุรกี                           (เช้ำ/กลำงวนั/เยน็) 
  (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

  (กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 
  หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรตุรกี พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแลว้   

  น าท่านออกเดินสู่ เมืองอิสตันบูล เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่
บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวปี คือ ทวปียโุรปและทวปีเอเชีย 

เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ภัตตำคำร (1) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชำนักกำเล(Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของตุรกี มี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมีช่ือว่า โบกำซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) เป็นเมือง
ศูนยก์ลางการคา้และชุมทางการเดินรถ ทั้งยงัเป็นท่ีขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 
1 ชานคัคาเลเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกลัลิโปลีและยงัเคยเป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย ท่ีปรากฏในสงครามกรุง
ทรอย เมืองชานกักาเลตั้งอยูห่่างจากกรุงอิสตนับูล ดว้ยการเดินทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ชัว่โมง ปัจจุบนั มี
ซากของก าแพงเมืองท่ีเป็นหินหนาปรากฏอยู ่จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy)  ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่ในอดีต สร้างข้ึนเม่ือ 4,000 ปีมาแลว้ ในอดีตผูค้นส่วน
ใหญ่คิดวา่เป็นนิยายท่ีแต่งข้ึนและน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษท่ี 19 ไดมี้การขุดคน้และพบซาก

http://bit.ly/2NMk5YE
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เมืองโบราณท่ีเป็นเมืองทรอยในอดีตว่ามีอยู่จริง ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดของช่องแคบเฮล
เลสพอนด์ (Hellenpond) ท าให้นครแห่งน้ีสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อทั้งทางบกและทางน ้ าระหวา่ง
ทวปีเอเชียและทวปียโุรปได ้
 
 
 
 
 

เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (2)  
  ออกเดินทางสู่เมือง ไอวาลิค ระหวา่งทางน าท่านแวะ ถ่ำยรูปคู่กบัม้ำไม้ตำมต ำนำน หรือ ม้ำไม้โทรจัน  
  (Trojan Horse) มา้ไมท่ี้โด่งดงัสุดๆจากภาพยนตร์เร่ือง Troy ท่ีชาวกรีกชุบ้ายส่งมา้ไมใ้ห้เมืองทรอย เพื่อเป็น
  ของก านลัท่ีชนะในสงคราม Trojan แต่ความจริงไดแ้อบบรรจุคนในมา้ไม ้เพื่อมาเปิดประตูเมืองให้ทหารเขา้
  ตีตวัเมืองทรอยจนล่มสลาย 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม (3) 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั  PARION HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือระดับเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม        คุชำดำสึ-เมืองโบรำณ - บ้ำนพระแม่มำรี - โรงงำนผลติเส้ือหนัง - ปำมุคคำเล 
เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม (4)                               (เช้ำ/กลำงวนั/เยน็) 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคุชำดำสึ (Kusadasi) เป็นท่าเรือธรรมชาติท่ีใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ได้
สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมืองท่ีพกัส าหรับกองคาราวาน เพื่อให้คูซาดาสึเป็นเมือง
ท่าท่ีเหมาะในการท าการคา้ระหวา่งยโุรปและแอฟริกาใต ้และ คูซาดาสึเพิ่งเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเม่ือปี 
ค.ศ. 1980 ชมเมืองโบรำณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณท่ีไดมี้การบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีแห่งหน่ึง
ของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณท่ียิง่ใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
ยคุโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมยักรีก และโรมนั มีอายุกวา่ 2,500 ปี เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาว
ไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสต์กาลแผนผงัเมืองเอฟ
ฟิซุสนั้นไดช่ื้อวา่เป็นเลิศทางดา้นยทุธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยูติ่ดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้
สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น 
คือภูเขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 
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  น าท่านชม บ้ำนพระแม่มำรี (House of Vergin Mary) เช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละ
ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ตั้งอยูบ่นภูเขาสูง เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสข้ึนไป
นมสัการใหไ้ดส้ักคร้ัง มีลกัษณะเป็นบา้นชั้นเดียว ภายในเป็นห้องโถงกวา้ง ๆ ไม่มีส่ิงตกแต่งภายในมากนกั 
มีภาพเขียนท่ีฝาผนงัและแท่นบูชา 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (5)  
หลังจากนั้นน าทุกท่านเยี่ยมชมโรงงำนผลิตเคร่ืองหนัง ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี มีเส้ือผา้แบบ
ทนัสมยั น ้ าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายข้ึน ราคาถูกกวา่ในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึง
ต่อคร่ึง เน่ืองจากตุรกีเป็นประเทศท่ีส่งออกหนงัวตัถุดิบใหก้บัแบรนดไ์ฮเอนดท์างฝ่ังยุโรปอีกดว้ย 
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ (Pamukkale) เป็นท่ีตั้งของนครโบราณเฮียราโปลิส และบ่อน ้ าแร่ท่ี
ประกอบดว้ยหินปูนและเกลือแร่ ไหลเป็นน ้าตกจากท่ีสูง100 เมตรลงสู่พื้น สายน ้าท่ีถูกอากาศเยน็ตวัลงท าให้
แคลเซียมตกตะกอน เกิดเป็นอ่างแคลเซียมธรรมชาติ ขนาดมหึมา เรียกว่า ปำมุคคำเล่ ในยุคโรมนัสถานท่ี
แห่งน้ีเป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยงาม 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (6) 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั  COLOSSAE  HOTEL ระดับ 5 ดำว  หรือระดับเทยีบเท่ำ 

 วนัทีส่ี่          ปำมุคคำเล - ปรำสำทปยุฝ้ำย - เมืองคอนย่ำ - พพิธิภัณฑ์เมฟลำนำ - สถำนีคำรำวำน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม  (7)                                                   (เช้ำ/กลำงวนั/เยน็) 
 จากนั้นน าท่านชมปรำสำทปุยฝ้ำย หน้าผาสีขาวท่ีกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้ าเป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครง 

 และน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรือ ปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็น
 หินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ เม่ือน ้ าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส 
 ประชาชนจะนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ 
 ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต   

 
 
 
 
 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจกัรเซลจุก (Selcuk) อาณาจกัรแห่งแรก

 ของชาวเติร์กบนผืนแผ่นดินตุรกี และยงัเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของนิกายเมฟลาวี   ซ่ึงก่อตั้งโดยนักกวี
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 ชาวอฟักานิสสถาน และท าให้ชาวคริสตจ์  านวนไม่น้อยเลยหันมานบัถือสาสนาอิสลาม ในแต่ละปีจึงมีผูม้า
 แสวงบุญท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก 
เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (8)  

จากนั้นน าทุกท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ (Mevlana Museum) อาคารหลงัใหญ่ท่ีภายนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนงัแบบมุสลิม ในอดีตเป็นสถานท่ีส าหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และบรรดานกับวชในศาสนาจะใชเ้ป็นท่ีสวดมนตท์ าสมาธิดว้ยวิธีการอดอาหาร
เพื่อทรมานตวัเองแลว้ไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพร้อมกบัการท าจิตให้สงบดว้ยการฟังเสียงขลุ่ยเรียกวิธีน้ีวา่ 
" Whirling Dervishes " ปัจจุบนัส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน อาจารยท์าง
ปรัชญาประจ าราชส านกัแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา 
และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
 
 
 
 
 
 
พาท่านแวะชมสถำนีคำรำวำน ท่ีพกัเล็กขา้งทางท่ีนกัเดินทางสามารถใช้ส าหรับการพกัผ่อนให้หายเหน่ือย
จากการเดินทาง สถานีคาราวานตั้งอยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทางของ
ผูค้นในเครือข่ายของเส้นทางการคา้ (trade routes) ท่ีครอบคลุมเอเชีย, แอฟริกาเหนือ และ ยุโรปตะวนัออก
เฉียงใต ้สถานีคาราวานอาจจะเป็นท่ีรู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเตี๊ยม" 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (9) 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั  GRAND KONYA HOTEL ระดับ 5 ดำว  หรือระดับเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ          เมืองคปัปำโดเกยี - นครใต้ดินคำดัค  - พพิธิภัณฑ์เกอเรเม - โชว์ระบ ำหน้ำทอง Belly Dance 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม  (10)                                                 (เช้ำ/กลำงวนั/เยน็) 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปำโดเจีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์แปลวา่ “ดินแดนม้ำพันธ์ุดี” 
และในปัจจุบนัน้ีก็ยงัเล้ียงมา้กนัอยูบ่ริเวณน้ี และทางองคก์รยูเนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองใตดิ้นแห่งคปัปา
โดเจียเป็นสถานท่ีมรดกโลก เมืองคัปปาโดเจีย เป็นบริเวณท่ีอยู่ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มี
ความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนประเทศจีน เป็นพื้นท่ีพิเศษท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลา้นปี
มาแลว้ ท าใหล้าวาท่ีพน่ออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่
ข้ึนมาจากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดก้ดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นบัแสนนบั
ลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินสารพดัรูปทรง จนชนพื้นเมือง
เรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนำงฟ้ำ" 
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จากนั้นน าท่านสู่ นครใต้ดินคำดัค ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพราะท่ีเมืองใตดิ้นแห่งน้ีขุด
ลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร ภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน ้ า 
หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสัตว ์โบสถ์  บ่อน ้ า บางห้องเป็นห้องโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 
30,000 คน 

เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (11)  
จากนั้นน าทุกท่านเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.9 ซ่ึงเป็น
ความคิดของชาวคริสต์ ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็น
การป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืน 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (12)  
  ชมกำรแสดงโชว์ระบ ำหน้ำท้อง เป็นการเตน้ร าท่ีเช่ือกนัว่าเก่าแก่มาก สืบสาวประวติัได้ถึง 6,000 ปี ใน
 ดินแดนแถบอียิปต์และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่าเตน้จะเป็นแนวเดียวกนั คือ ใช้มือแขนร่ายร าหน้าทอ้งจะ
 ถูกเตน้เป็นลอนคล่ืน สะโพก จะส่ายเคล่ือนไหว เส้ือผา้ ก็มีสไตล์ท่ีคลา้ยกนั คือ เนน้สะโพก ซ่ึงอาจแต่งดว้ย
 แถบผา้สี ลูกปัด หรือเหรียญโลหะเยบ็ติดเป็นแถว เวลาส่ายจะไดเ้กิดเสียงดงัเขา้กบัเสียงดนตรี 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ำ้ DREAM CAVE HOTEL ระดับ 5 ดำว  หรือระดับ
เทยีบเท่ำ 

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ ำ้เต็ม ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทยีบเท่ำระดับเดียวกนัแทน** 

วนัทีห่ก          น่ังบอลลูนชมววิเมืองคบัปำโดเกยี (ไม่รวมค่ำน่ังบอลลูน) - โรงงำนผลติพรมทอมือ -โรงงำน
เซรำมคิและจิวเวอร่ี - เมืององักำรำ - ทะเลสำบน ำ้เคม็ - สุสำนอำตำเตร์ิก                                                                                         
(เช้ำ/กลำงวนั/เยน็) 

05.00 น ำท่ำนเดินทำงไปสัมผสับรรยำกำศเมืองคัปปำโดเกียยำมเช้ำ โดยกำรขึน้บอลลูน โดยท่ำนจะเห็นวิวทั่วเมือง
 คัปปำโดเกีย โดยจะน่ังบอลลูนใช้เวลำประมำณ 1 ช่ัวโมง ค่ำบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรำยกำร ค่ำบริกำรท่ำน
 ละ  220 USD โปรดแจ้งอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนเดินทำงพร้อมช ำระเงิน   
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม  (13)               
                            ชมโรงงำนผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

 สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือได้ทัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งท่ีผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมี
 สินคา้ข้ึนช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว์ มีช่ือเสียงมากท่ีสุดตอ้งเป็นของเมือง
 เฮเรเค (Hereke) จากนั้น ชมโรงงำนเซรำมิคและร้ำนจิวเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั          

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองอังกำรำ  เมืองหลวงของประเทศตุรกีเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิส
 ตนับูล ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลียเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเส้นทางรถไฟท าให้เป็น
 ศูนยก์ลางของการคา้ขาย  
เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (14)  

น าทุกท่านถ่ำยรูปกับทะเลสำบน ้ำเค็ม Lake Tuz (TuzGolu) ทะเลสาบน ้ าเค็มท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของตุรกี 
เม่ือหนา้ร้อนมาถึงน ้าจะเหือดแหง้เหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผน่หนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพื้นสี
ขาวสุดลูกหูลูกตา และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงั Star War อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านชม Ataturk Mausoleum ท่ีฝังศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูน้ าในสงครามประกาศ
อิสรภาพจากอาณาจกัรออตโตมนัและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (15) 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั  BARA HOTEL ระดับ 5 ดำว  หรือระดับเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จ็ด         นครอสิตันบูล - พระรำชวงัโดลมำบำห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม  (16)                                               (เช้ำ/กลำงวนั/เยน็) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล ใชเ้วลาในการเดินทาง 5 ชัว่โมง 

เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (17)  
จากนั้นน าทุกท่านเยีย่มชมพระรำชวงัโดลมำบำห์เช่ (Dolmabahce Palace) สร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบั
ดุลเมจิตซ่ึงทรงคลัง่ไคลค้วามเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบั
แห่งใหม่แทนพระราชวงัทอปกาปิกา เนน้ความหรูหราอลงัการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ี
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เด่นชดั ดา้นหน้าพระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็อกตั้งตระหง่านขณะท่ีตวัพระราชวงันั้นงดงามดว้ย
ศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถงใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาด
มหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการมาก 
 
 
 
 
 
น าท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait)เป็นช่องแคบท่ีกั้นระหวา่งตุรกีเธรซท่ีอยูใ่นทวีปยุโรป
กบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กบัช่องแคบดาร์ดะเนลส์ทางตอนใตท่ี้
เช่ือมกบัทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทางตอนใตเ้ช่ือมระหวา่ง
ทะเลด ากับทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 
กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 
เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตนับูลท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (18) 
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  GOLDEN TULIP BAYRAMPASA HOTEL ระดับ 5 ดำว  หรือระดับ

เทยีบเท่ำ 

วนัทีแ่ปด       บลูมอสก์ - อโุมงค์เกบ็น ำ้ใต้ดินเยเรบำตัน - ฮิปโปโดรม - ชมพระรำชวงัทอปกำปึ - ชอปป้ิง ณ 
สไปซ์มำเกต็  - ท่ำอำกำศยำนอตำเติร์ก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ทีห้่องอำหำรของโรงแรม  (19)                                                 (เช้ำ/กลำงวนั/เยน็) 
จากนั้นน าท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล "บลูมอสก์" (Blue Mosque) สุเหร่าสีน ้ าเงิน สถานท่ีท่ี
ไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 เป็น
สุเหร่าท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างท่ีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กวา่วิหารเซนตโ์ซเฟีย
ในสมยันั้น สุเหร่าแห่งน้ีประดบัดว้ยกระเบ้ืองอซันิค บนก าแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่น
กุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจาก
ดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มี
พื้นท่ีให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพกั
ส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง 
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จากนั้นน าทุกท่านเยี่ยมชมอุโมงค์เก็บน ้ำใต้ดินเยเรบำตัน( Basilica Cistern ) เป็นอุโมงค์เก็บน ้ าท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตนับูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 
ภายในอุโมงค์มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ตั้งแต่ค ้ าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น ใช้เก็บน ้ าเอาไวอุ้ปโภคบริโภค
ภายในวงั โดยล าเลียงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านแลว้ เป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอยา่เดียวเท่านั้น   
ชมจัตุรัสสุลต่ำน อำห์เหม็ด (Sultanahmed Complex) หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 
(Hippodrome) ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง
ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 
เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียว
ยาวข้ึนไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ท่ี 2 เรียกกนัทัว่ไปวา่ เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสา
บรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมี
เหลืออยูใ่นอิสตนับูล และเสาตน้ท่ี 3 มีช่ือวา่ เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 
1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรูหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่
เสาปูนเท่านั้น 

เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (20)  
  ชมพระรำชวังทอปกำปึ(Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 
  อดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็นสถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริส
  เตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนบัถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับ
  ราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ จึงตดัสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยืนยงมาก
  วา่ 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารในประเทศเสียใหม่ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น
  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ือง
  ลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวงัทอปคาปีเป็นท่ีส าหรับแสดง
  ทรัพยส์มบติัอนัมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมยัต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวงัชั้นนอก,  
  พระราชวงัชั้นใน และฮาเร็ม ตวัพระราชวงันั้นไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรในยคุท่ีจกัรวรรดิออตโตมาน 
  รุ่งเรืองถึงขีดสุด  
 
 
 
 
 
  จากนั้น ชอปป้ิง ณ สไปซ์มำเกต็ เป็นตลาดท่ีมีอายเุก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กวา่ปีสินคา้ท่ีขายอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่
  เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละกระบะจะบรรจุ 
  เคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ตม้น ้ าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนท่ีใชผ้สมกบั
  เคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแห้ง น ้ าผึ้งแท ้น ้ ามนั
  หอมระเหย ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้
  ต ารับแท้ๆ  
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (21) 
       สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนอตำเติร์ก 

  20.10 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่64  
**ช่วงวนัเดินทำงวันที ่26 พ.ย.-4 ธ.ค. เวลำกำรเดินทำงกลับ 20.50-09.45 น.** 

 

วนัทีเ่ก้ำ         กรุงเทพฯ 

 09.40/09.45 น.   ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************************* 

*** หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,                
สำยกำรบิน, กำรจรำจร และวนัหยุดช่วงเทศกำล เป็นต้นทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้ำเป็นส ำคญั *** 

 

โปรดทรำบเง่ือนไขต่ำงๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรำยกำรทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทำงบริษทัจะแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยประมำณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตวักำรเดนิทำง 
 

 

วนัที ่  17-25 ต.ค. 61 ท่ำนละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่ำน   

ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีำคำเด็ก 
42,991.-  

รำคำไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน 27,991.- 
พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 

 

 

วนัที ่ 26 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61 ท่ำนละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่ำน   

ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีำคำเด็ก 
40,991.-  

รำคำไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน 25,991.- 
พกัเดีย่วเพิม่  6,900.- 
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รำคำทวัร์รวม รำคำทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สำมำรถเล่ือนวนัเดินทำงได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
     ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์  

 ท่านละ 20 กก.  โหลดไดท้่านละ 1 ใบ กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ือง 7 กก 

8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

9. ค่าหัวหน้าทัวร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
– การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  
อว ัย วะ  ส ายตาห รือ ทุพพลภาพถาวร ส้ิน เ ชิ ง                  
1,000,000บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
    (เง่ือนไขกำรชดเชยตำมกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท ำไว้ ) 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2.    ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท่ำนละ 2,500 บำท  ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่ำน  
3.   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณี

ออก ใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท หรือต้องกำรใบก ำกับ
ภำษี) 

4.  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ต
ไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวั
คนต่างด้าว3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)
สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาให้ท่านโดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า–ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

7.  ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตไทยท่ีตอ้งการอยูเ่กิน 30 วนั  
8.  ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการตอ้ง

ท าวซ่ีาทุกกรณี) 
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เง่ือนไขกำรจองและกำรให้บริกำร 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 20,000 บาท หรือ ช ำระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส ำเนำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อน
หมดอำยุนับจำกวนัเดินทำงไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
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โรงแรมทีพ่กั 
1. ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอ

แนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
2. การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 
3. มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมท่ีระบุ

ช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของ
ประเทศตุรกีเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดบัสากลได ้

 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมำยเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  25 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเทีย่วเท่ำน้ัน   
9. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ำ้มัน ณ ปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ้ำมันปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิทีจ่ะเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีน ำ้มันตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว   


