
 

           

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
19.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูป่ระเทศตุรก ีเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 69 

 

 

06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรกี พบการต้อนรับอย่าง

อบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี (เวลาท้องถ่ินทีตุ่รกชี้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ต้ังอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส 

ซ่ึงท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีต้ังอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 

Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน ช ม จั ตุ รั ส สุ ล ต่ า น อ า ห์ เ ห ม็ ด

(Sultanahmed Complex) หรือ ท่ีมี

ชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม

(Hippodrome)ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิม

เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบ

แซนไทน์และใช้เป็นลานกว้างส าหรับ

แข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันเหลือ

เพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและ

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรก ี      

 

 

วันทีส่อง สนามบินอิสตันบูล • ฮิปโปโดรม • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน  

สไปซ์มารเ์ก็ต • เมืองชานักกาเล      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

         

 

 



 

เสาโบราณอีก 3 ต้น คือ เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรง

สี่เหล่ียมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นท่ี 2 เรียกกันท่ัวไปว่า 

เสางู(Bronze SerpentineColumn)เป็นเสาบรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเก่ียวกันไปมา

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นท่ี 3 มีชื่อว่า 

เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่

ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่าน้ัน 

จากน้ัน ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi 

Palace) อันเป็นพระราชวังท่ีประทับ

ของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 

ส ร้ า ง โ ดย  'จั ก รพร ร ดิ เ มห์ เ ม็ ต ผู้

พิชิต '(MEHMET THE CONQUEROR)

ในอดีตพระราชวังทอปกาปึเคยเป็น

สถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใช้ของ

สุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคัดเลือกเด็ก ๆ คริส

เตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่านี้

ออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็กลายเป็นหอกข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวัติ

รัฐประหารเลยด้วยซ้า ในท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 3' ก็ตัดสินใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ึงยืนยง

มากว่า 350 ปีนี้ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจัดทัพแบบ

ยุโรปมาใช้  ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติ

อันล้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 

ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน 

น าท่าน ชมอุโมงค์เก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เป็นอุโมงค์เก็บน้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนคร

อิสตันบูลสามารถเก็บน้าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 6 ภายใน

อุโมงค์มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ต้ังแต่ค้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น ปัจจุบันเป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอย่าง

เดียวเท่าน้ัน 

 



 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน ช้อปปิ้ งณสไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดท่ีมี

อายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปี

สิ น ค้ า ท่ี ข า ย อั น ดั บ ห น่ึ ง  ไ ด้ แ ก่

เครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ์ โดย

แทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน 

แต่ละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกล่ิน

ต่างๆ เช่นเครื่องเทศส าหรับหมักเนื้อ 

ต้มน้าซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเน

มอนท่ีใช้ผสมกับเครื่องด่ืมนอกจากเครื่องเทศแล้วยังมีสินค้าประเภทถ่ัว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้

อบแห้ง น้าผ้ึงแท้น้ามันหอมระเหย ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเต

อกิชดีไลท์ ขนมหวานเตอร์กิชต้นต ารับแท้ๆ 

เดินทางสู่ เมืองชานักกาเล(Canakkale)  (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  

เ ป็ น เ มื อ ง ท่ี ปั จ จุ บั น เ ป็ น เ มื อ ง

ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ส า คัญของตุ ร กี  มี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เดิม

มีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮล

เลสปอนต์ (Hellespont) มีความ

ยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุด

กว้าง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กับแหลมเกลิโบลู

ของกรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานักกาเล อยู่ห่างจากกรุงอิส

ตันบูล เมืองหลวงของตุรกีด้วยการเดินทางทางรถยนต์ประมาณ 4 ช่ัวโมง เคยเป็นท่ีต้ังของเมือง

ทรอย ท่ีปรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจุบัน มีซากของก าแพงเมืองท่ีเป็นหินหนาปรากฏอยู่ จึง

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ทีพ่ัก  KOLIN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรก ีหรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรก ีเมืองชานักกาเล 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน)  

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันทีส่าม เมืองชานักกาเล • แวะถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด • ข้ึนกระเช้าเมืองเพอรก์ามัม • คูชาดาซ ึ

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 

น าท่าน แวะถ่ายรูป ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ท่ีท าจากไม้ จากมหากาพย์อีเลียด

เรื่องสงครามเมืองทรอย ม้าไม้น้ีเกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเข้าเมืองทรอย ท่ีมีป้อม

ปราการแข็งแรง หลังจากท่ีรบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้น้ีขึ้นมา แล้ว

ลากไปวางไว้หน้าก าแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอย

เห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการท่ีทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว จึง

ลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมือง

และปล้นเมืองทรอยได้เป็นท่ีส าเร็จ 

 

กลางวัน      บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

จากน้ัน  เดินทางสู่เมือง เพอรก์ามัม (PERGAMON)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

น าท่าน เดินทางสู่จุดข้ึนกระเช้าเมืองเพอรก์ามัม (PERGAMON) โดยอยู่ห่างจากบริเวณปลายแหลมของ

ทะเลอีเจ้ียน (Aegean Sea)ไปประมาณ 16 ไมล์ (26 กิโลเมตร) ซ่ึงในอดีตเมืองโบราณแห่งน้ีเคย

เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรเพอร์กามอน ปัจจุบันเมืองเพอร์กามอนได้กลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมกรีกโบราณท่ีส าคัญแห่งหน่ึง นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองกรีกโบราณแห่ง

นี้ ช่วงใจกลางเมืองเบอร์กามาเป็นวัดเซราพิส(Temple of Serapis) ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษ

ท่ี 2 โดยใต้ถุนโบสถ์น้ันถูกใช้เป็นท่ีฝังศพ ด้านบนประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิหารหลัก 

หรือ หอศิลป์ต่างๆ โดยในเมืองเพอร์กามัม มีสิ่งปลูกสร้างมากมายท่ียังคงหลงเหลือจากอดีตให้ท่าน

ได้ชมอีกมากมาย 



 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซ ึKUSADASI ระยะทาง 199 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญทางการค้าอีกเมืองหน่ึงของตุรกี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่ัก  RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรก ีหรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรก ีเมืองคูซาดาซ ึ

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง ท่ีมีคุณภาพและ

ชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มี

คุณภาพดี แบบทันสมัย มีน้าหนักเบา ฟอก

หนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคา

ถูกกว่าในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึ่งต่อ

ครึ่ง เพราะตุรกีเป็นผู้ผลิตและส่งออกไป

ขายท่ัวโลก 

 

จากน้ัน ชมบ้านพระแม่มารี  (HOUSE OF 

VERGIN MARY) เ ชื่ อ กั น ว่ า เ ป็ น ท่ี

สุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

สิ้นพระชนม์ในบ้านหลังน้ีต้ังอยู่บน

ภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีคริส

ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไป

นมัสการให้ได้สักครั้ง 

 

วันทีส่ี ่ โรงงานผลิตเสื้อหนัง • บ้านพระแม่มาร ี• เมืองโบราณแอฟฟซุิส • Turkish Delight • ปาม

มุคคาเล         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 

กลางวัน      บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus) เมืองโบราณท่ีได้มีการบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของ

โลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณท่ีย่ิงใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีอยู่

อาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อน

คริสต์กาลแผนผังเมืองเอฟฟิซุสน้ันได้ช่ือว่าเป็นเลิศทางด้านยุทธศาตร์ทหาร และการค้า  

 

จากน้ัน ให้ท่านล้ิมลอง Turkish Delight ขนมประจ าท้องถ่ินของประเทศตุรกี ซ่ึงคนท้องถ่ินเรียกอีกอย่าง

ว่า “โลคุม (Lokum)” มีรสชาติหวานท าจากแป้งและน้าตาล มักจะเสิร์ฟคู่กับชาหรือกาแฟ สวน

ผสมก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์,ถ่ัว,ถ่ัวพิสทาชิโอ,แมคคาเดเมีย,วอลนัท, กุหลาบ ฯลฯ 

   



 

จากน้ัน  น าท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่ัก  ADEM PIRA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรก ีเมืองปามมุคคาเล 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม จากน้ัน น าท่านสู่ เฮียราโพลิส (Hierapolis) ซ่ึงมีความหมายว่า เมืองแห่งความศักด์ิสิทธ์ิ สร้างขึ้น

ก่อนคริสตกาล มีอายุประมาณ 2,200 ปี จุดเด่นส าคัญของท่ีแห่งนี้คือ มีโรงละครขนาดใหญ่ ท่ี

สามารถจุคนได้ถึง 12,000 คน อดีตงานเทศกาลหรือการแข่งขันต่างๆก็จะจัดท่ีโรงละครแห่งนี้ และ

รอบๆจะประกอบไปด้วย โรงอาบนน้าโบราณ สระน้าโบราณ ประตูเมือง ฯลฯ 

 

วันทีห่้า ปามมุคคาเล • เฮยีราโพลิส • ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคัปปาโดเกยี • สถานคีาราวาน  

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 

จากน้ัน  น าชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาท

ปุยฝ้าย (Cotton Castle) มีลักษณะ

เป็นระเบียงน้าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดขึ้น

จากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกใน

อ ดีต  ความงดงามสุ ด วิ จิตรของ

สถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากบ่อน้าร้อนท่ี

อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต 

หรือหินปูน ซ่ึงเมื่ อน้าพุร้อนระเหย

ขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน้าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดช้ันของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิด

เป็นผนังสีขาวขึ้นน่ันเองด้วยความเช่ือว่า ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณใน

การรักษาบ าบัดการอาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมันได้เข้ามาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน้าพุ

ร้อนแห่งนี้ และขนานนามเมืองน้ันว่า ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมืองศักด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ได้

ถูกใช้เป็นสปาบ าบัดโรคมานานกว่าพันป ี

กลางวัน      บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกยี(Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ 

แปลว่า“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ต้ังอยู่ทางตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว (ปัจจุบันภูเขาไฟท้ัง 2 ดับแล้ว) 

ท าให้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินช้ันใหม่

ขึ้นมา ท่ีเต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย(คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง จนผู้คนใน

พื้นท่ีเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ีในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นท่ีมหัศจรรย์

แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี 

ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป สถานีคาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชียท่ี

ก่อสร้างเป็นท่ีพักเล็กข้างทางท่ีนักเดินทางสามารถใช้ส าหรับการพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการ

เดินทางสถานีคาราวานต้ังอยู่ได้จากการคมนาคมทางการค้าการติดต่อสื่อสารและการเดินทางของ

ผู้คนในเครือข่ายของเส้นทางการค้า (trade routes) ท่ีครอบคลุมเอเชยี, แอฟรกิาเหนือ และ ยุโรป

ตะวันออกเฉียงใต้ สถานีคาราวานอาจจะเป็นท่ีรู้จักในภาษาไทยด้วยชื่อเรียกว่า "โรงเตีย๊ม" 

เย็น                   รบัประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ทีพ่ัก  พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้า 2 คืน MINIA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเท่า ตามมาตรฐานตุรก ี 

เมืองคัปปาโดเกยี   

        **ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ้าเต็ม ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์ช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดยีวกันแทน** 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1


 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

05.00 น. น าท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เมืองคัปปาโดเกียยามเช้า โดยการข้ึนบอลลูน โดยท่าน

จะเห็นวิวท่ัวเมืองคัปปาโดเกีย โดยจะน่ังบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าบอลลูนไม่ได้

รวมอยู่ในรายการ อัตราค่าบรกิารท่านละ 250 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทาง

หัวหน้าทัวรอ์กีทใีนวันทีจ่ะเดินทาง 
 

 

จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 

(GOREME OPEN MUSEUM) เป็น

สถานท่ีท่ีมีความงดงามและเต็มไป

ด้วยคุณค่าทางประวั ติศาสตร์  

ไ ด้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การ

ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1984 

สร้างโดยชาวคริสต์ท่ีหลบหนีการ

เข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหาร

ออตโตมัน และสร้างโบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนย์กลางส านักสงฆ์เมื่อราวปี 300-

วันทีห่ก เมืองคัปปาโดเกยี • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • นครใต้ดิน

ไคมัคสึ • หุบเขานกพิราบ • ชมโรงงานเซรามคและโรงงานจิวเวอรี ่   

  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 

1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้าท่ีถูกวาดไว้ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่าง

งดงามตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือน แวะชิม TURKISH ICE CREAM MADO 

 

 

จากน้ัน น าชม ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก มีคุณภาพ

ดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือได้ท่ัวไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งท่ีผลิต 

แต่ละท้องถ่ินจะมีสินค้าขึ้นช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดต้องเป็นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของ

เส้นใบท่ีใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมท่ัวไป ท่ีนิยมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวัสดุ ท้ังขน

สัตว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก จะเหลือเพียงด้านเดียวท่ีมีขนปุย

ฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามท่ีต้องการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว์ ฝ้าย และไหม 

ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดท่ีมีชื่อเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค 



 

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน น าท่าน ชมนครใต้ดินคาดัค 

(Cardak Underground City) 

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึก

ลงไป 10 กว่าช้ัน เพื่อใช้เป็นท่ี

หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยาม

สงคราม ของชาวคัปปาโดเกีย

ในอดีต โดยท้ังจากชาวอาหรับ

จากทางตะวันออกท่ีต้องการ

เข้ามายึดครองดินแดนนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วย

เหตุผลเดียวกัน รวมท้ังต้องการท่ีจะหยุดย้ังการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบน้ีด้วยเมือง

ใต้ดินแห่งน้ีมีครบเครื่องทุกอย่างท้ังห้องโถง ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายช้ัน แต่

ว่าอากาศในน้ันถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 

17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปใน

ตัว ท าให้อากาศถ่ายเท 

 

จากน้ัน ชมหุบเขานกพิราบ(Pigeon Valley)ได้ชื่อนี้มาจากบ้านนกพิราบท่ีสลักเข้าไปในหิน นกชนิดนี้

ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารท่ีส าคัญส าหรับผู้ท่ีเคยอาศัยอยู่ในแถบนี้ และยังเป็นสัตว์เล้ียงอีกด้วย ผู้มา

เยือนบางคนเลือกท่ีจะส ารวจภูมิประเทศแปลกประหลาดนี้ เรียนรู้เก่ียวกับผู้คนท่ีเคยอาศัยอยู่ใน

บ้านถ้าท่ีแกะเข้าไปในหินเหล่านี้ ท่ีนี่แตกต่างจากชุมชนถ้าส่วนใหญ่ในแคปพาโดเชียตรงท่ีหุบ

เขา Pigeon Valley ไม่มีโบสถ์ 



 

  

น าท่าน ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี ่อิสระเชิญท่านเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมสไตล์ถ้า  

จากน้ัน น าท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์

ระบ าหน้าท้อง” Belly Danceเป็น

การเต้นร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึง เกิด

ขึ้ นมา เมื่ อประมาณ 6000  ปี ใน

ดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เร

เนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชน

เผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีได้

อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องให้มีมาจนถึง

ปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีท าให้ระบ าหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็น

ศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน 

***ท่านจะได้รบัประทานเครื่องด่ืมท้องถ่ินไม่อ้ัน*** ไวน์ เหล้า เบยีร ์น้าอัดลม น้าผลไม ้

ทีพ่ัก  พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้า 2 คืน MINIA CAVE HOTEL หรอืเทยีบเท่า ตามมาตรฐานตุรก ี 

เมืองคัปปาโดเกยี   

        **ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ้าเต็ม ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์ช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดยีวกันแทน** 



 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่16) 

จากน้ัน ออกเดินทางสู่กรุงอังการา (ANKARA) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง หรือท่ีมีชื่อตาม

ประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจาก

นครอิสตันบูล กรุงอังการาต้ังอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโต

เลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร 

กรุงอังการาเป็นท่ีต้ังของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ 

ในตุรกี 

ระหว่างทาง แวะทะเลสาบน้าเค็ม (LAKE TUZTUZGOLU) ทะเลสาบน้าเค็มท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของตุรกี เมื่อ

หน้าร้อนมาถึงน้าจะเหือดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็น

เป็นพื้นสีขาวสุดลูกหูลูกตา และยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าหนัง Star War อีกด้วย 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่มหานครอิสตันบูล (ISTANBUL) 

ค่า     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

วันทีเ่จ็ด เมืองคัปปาโดเกยี • เมืองอังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้าเค็ม • เมืองอิสตัลบูล  

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 

ทีพ่ัก  PULMAN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรก ีหรอืเทยีบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรก ีเมืองอิสตันบูล 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน น าท่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) ซ่ึงสร้างเสร็จในสมัยของสุลต่านอับ

ดุลเมจิตซ่ึงทรงคล่ังไคลความเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวังแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทับแห่งใหม่แทนพระราชวังทอปกาปิการอสร้างพระราชวังโดลมาบาห์เช เน้นความหรูหรา

อลังการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีเด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญ่

สไตล์บาร็อกต้ังตระหง่าน ขณะท่ีตัวพระราชวังน้ันงดงามด้วยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบันได

ยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไน ห้องโถงใหญ่ประดับ 

 

จากน้ัน น าท่านล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส(Bosporus Strait) เป็นช่องแคบท่ีก้ันระหว่างตุรกีเธรซท่ีอยู่

ในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นช่องแคบหน่ึงของตุรกีคู่กับช่องแคบดาร์

ดะเนลส์ทางตอนใต้ท่ีเชื่อมกับทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์

ดาเนลส์ทางตอนใต้เชื่อมระหว่างทะเลด ากับทะเลมาร์มะราซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์เร

เนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกว้างท่ีสุดกว้าง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุด

วันทีแ่ปด เมืองอิสตัสบูล • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรอืช่องแคบบอสพอรสั • ฮายาโซเฟีย • 

ตลาดแกรนด์บาซาร ์• สนามบินอิสตัสบูล      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 

กว้าง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตันบูลท่ีมี

ประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!! ชมวิวหอคอย Galata Tower   

  



 

จากน้ัน น าท่านชมฮายาโซฟีอา (HAGIA 

SOPHIA) เ ดิมเคยเป็นโบสถ์ของ

คริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็น

สุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ต้ังอยู่

ท่ีนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็น

สิ่งก่อสร้างท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง

และมักถูกจัดให้อยู่ในรายการสิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางฮายา

โซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบพันปี จนกระท่ังอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จใน

ปี 1520สิ่งก่อสร้างท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดย

จักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลัง ท่ีสามถูกสร้างขึ้นในสถานท่ี

เดียวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์นี้เป็นศูนย์กลางของนิกายอีส

เทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากท่ีจักรวรรดิออตโตมันพิชิต

จักรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า เช่นย้ายระฆัง 

แท่นบูชา รูปปั้ นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม 

 

เดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็น

ตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดท่ี 2 เมื่อป ีค.ศ. 1461 ตลาดนี้กินเน้ือท่ีกว่า 2 แสน

ตารางเมตรประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน 



 

  

เย็น     บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซฟีู๊ด 

20.00 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินอิสตันบูล 

 

01.55 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK68 

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

 
มหัศจรรย์...TURKEY บินตรงสู่อิสตันบูล NEWYEAR  

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ 9 วัน 6 คืน (TK) 

วันเดินทาง        จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

05-13 ธ.ค.65 35+1 39,999 39,999 38,999 6,000 
23-31 ธ.ค.65 

(วันสิ้นปี) 35+1 43,999 43,999 42,999 6,000 

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

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Turkish Airline (TK) เป็นต๋ัว

หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 

กก.ต่อ 1 ใบ 

วันทีเ่ก้า สนามบินอิสตัลบูล • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ      

 

 



 

✓ ค่าอาหารทกุมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ตุรเคียมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 90 USD/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ส าหรับท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 

หรือ ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม 

 

 

 

 

 

 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 25,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่ากรณี

ใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 



 

โรงแรมทีพ่ัก 
 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพัก

แบบเด่ียว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐาน

ระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐาน

ระดับดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศตุรกีเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

 
 



 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 



 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

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


