
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก  กรุงเทพ • ตุรก ี       (-/-/-)  

19.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเท่ียวบินท่ี TK65 

 

วนัทีส่อง สนามบินอสิตนับูล • สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) • เมืองคปัปาโดเกยี • พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเร
เม • หุบเขานกพริาบ • ชมโรงงานผลติพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอร่ี  

                               (-/กลางวนั/เยน็)  
04.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรก ี

 เตรียมตวัเปล่ียนเคร่ืองเพื่อบินภายในประเทศ 

06.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์(NevşehirKapadokya Airport)โดยเท่ียวบินท่ี TK2006 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ท่ี (เวลาท้องถิ่นทีตุ่รกช้ีากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

“ดินแดนม้าพนัธ์ุดี”  ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและ

ภูเขาไฟ ฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบนัภูเขาไฟทั้ง 2 ดบัแลว้) ท าใหล้าวาท่ีพ่นออกมาและเถา้

ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา   จากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด 

และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม  



 

และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ท่ี

ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่ง

แรกของตุรกี  

จากน้ัน  ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามและเต็มไป

ดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 สร้างโดย

ชาวคริสตท่ี์หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมนั และสร้างโบสถ์ไวม้ากกวา่ 30 แห่ง จน

กลายเป็นศูนยก์ลางส านกัสงฆเ์ม่ือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนงัและเพดานภายในถ ้ าท่ี

ถูกวาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร และชิม TURKISH ICE CREAM MADO 

 



 

 
จากนั้น หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley ไดช่ื้อน้ีมาจากบา้นนกพิราบท่ีสลกัเขา้ไปในหิน นกชนิดน้ีท าหน้าท่ีเป็นผู ้

ส่งสารท่ีส าคญัส าหรับผูท่ี้เคยอาศยัอยู่ในแถบน้ี และยงัเป็นสัตวเ์ล้ียงอีกด้วย ผูม้าเยือนบางคนเลือกท่ีจะ

ส ารวจภูมิประเทศแปลกประหลาดน้ี เรียนรู้เก่ียวกบัผูค้นท่ีเคยอาศยัอยู่ในบา้นถ ้าท่ีแกะเขา้ไปในหินเหล่าน้ี 

ท่ีน่ีแตกต่างจากชุมชนถ ้าส่วนใหญ่ในแคปพาโดเชียตรงท่ีหุบเขา Pigeon Valley ไม่มีโบสถ ์

 

 

 

 

 

 

 

ชม บ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ ้าของชาวคัปปาโดเกีย (Local cave house) เจา้ของบา้นจะชงชาแอปเป้ิล

ร้อนๆรสกลมกล่อมมาใหด่ื้มดบักระหาย แถมดว้ยรอยยิม้และน ้ามิตรท่ีสร้างความประทบัใจใหก้บัอาคนัตุกะ

แดนไกลอยา่งผมไดม้ากโข ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศการใชชี้วิตของคนพื้นเมืองอยา่งแทจ้ริง ชมโรงงาน

เซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

จากน้ัน ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้า

ท้อง”Belly Danceเ ป็นการเต้นร า ท่ี

เก่าแก่อยา่งหน่ึงเกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 

6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิ

เตอร์เรเนียน นกัประวติัศาสตร์เช่ือกนั

วา่ชนเผา่ยปิซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคญัท่ี

ไดอ้นุรักษ์ระบ าหน้าทอ้งให้มีมาจนถึง

ปัจจุบนัและการเดินทางของชาวยิปซี

ท าให้ระบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้

ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั 

ทีพ่กั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนัมาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทยีบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม นครใต้ดินไคมัคล ึ• ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ •  เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า 

      (เช้า/กลางวนั/เยน็)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 



 

จากน้ัน นครใต้ดินไคมัคลึ(Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 

10 กวา่ชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาว

อาหรับจากทางตะวนัออกท่ีตอ้งการเขา้มายดึครองดินแดนน้ีเพื่อหวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนั

จากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการท่ีจะหยุดย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ี

ด้วย เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่วา่อากาศใน

นั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และ

ดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ชมโรงงานผลติ พรมทอมือ หตัถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม 

และมีราคาแพง หาซ้ือไดท้ัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไป ตามแหล่งท่ีผลิตแต่ละทอ้งถ่ินจะมีสินคา้ข้ึนช่ือ

ของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์ มีช่ือเสียงมากท่ีสุด ตอ้งเป็นของเมืองเฮเรเค 

(Hereke) พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเส้นใบท่ีใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป ท่ีนิยมขายกนั

อยา่งแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสัตว ์ ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเม่ือผกูปมแลว้จะตดัเส้นใยออก จะเหลือ

เพียงดา้นเดียวท่ีมีขนปุยฟูข้ึนมา เป็นลวดลายตามท่ีตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย 

และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลีชนิดท่ีมีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 



 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่าใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง  

ระหวา่งทาง แวะชม สถานีคาราวาน (Caravanserai) มกัจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ท่ี

ก่อสร้างเป็นท่ีพกัเล็กขา้งทางท่ีนักเดินทางสามารถใช้ส าหรับการพกัผ่อน ให้หายเหน่ือยจากการเดินทาง 

สถานีคาราวานตั้งอยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทางของผูค้นในเครือข่าย

ของเส้นทางการคา้ (trade routes) เป็นท่ีรู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเต๊ียม" 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม  พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum)หรือส านกัลมวน ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลด

ดิน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม  พิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั GRAND KONYA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวที ่KONYA มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วนัทีส่ี่      คอนย่า • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่นเมือง

ปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

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%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


 

หลงัจากนั้นน าท่านชม ปามุคคาเล (PAMUKKALE) มีลกัษณะเป็นระเบียงน ้ าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ

เกิดแผน่ดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของ

สถานท่ีแห่งน้ีเกิดข้ึนจากบ่อน ้ าร้อนท่ีอุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้ าพุร้อนระเหย

ข้ึนมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้ าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนงัสี

ขาวข้ึนนัน่เองดว้ยความเช่ือวา่ ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการ

อาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนาม

เมืองนั้นวา่ ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกวา่

พนัปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั COLOSSAE THERMAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวที ่PAMUKKALAมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

***ในส่วนของโรงแรมจะมีทีแ่ช่น า้ร้อนให้ท่านเตรียมชุดว่ายน า้ไว้ส าหรับลงแช่ด้วยค่ะ*** 



 

วนัทีห้่า เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเส้ือหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่า

อากาศยานอสิตันบูล •  อสิตันบูล  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่   เมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง  

หลงัอาหาร น าท่านชม โรงงานผลิตเส้ือหนัง ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ

ทนัสมยั มีน ้ าหนกัเบา ฟอกหนงัดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายข้ึน ราคาถูกกวา่ในยโุรปหรือสหรัฐอเมริการคร่ึง

ต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกไปขายทัว่โลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณท่ีได้มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณท่ียิง่ใหญ่ สวยงามสมกบัการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ



 

เมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยคุสมยักรีก และโรมนั มีอายกุวา่ 2,500 ปี เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวไอโอเนียน 

(Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนมาในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อ

วา่เป็นเลิศทางดา้นยุทธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยูติ่ดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบ

ท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอ

เรสซสั (Mount Coressus) กบั ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงท าใหข้า้ศึกบุกโจมตีไดย้ากมาก 

บ้านพระแม่มารี  (House of Vergin Mary) เ ช่ือกันว่า เ ป็นท่ีสุดท้าย ท่ีพระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ

ส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสข้ึนไป

นมสัการใหไ้ดส้ักคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

  

เดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานอดันัน เมรเดเรส Adnan Menderes Airport 

18.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก โดยเท่ียวบินท่ี TK2329 

19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก  

 เมืองอสิตันบูลเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิส

ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เยน็  เพ่ือความสะดวกรับประทานอาหารเยน็แบบ BOX SET 

ทีพ่กั LIONEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวทีเ่มือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

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


 

วนัทีห่ก บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย •   พระราชวังทอปกาปึ • 

สไปซ์มาเกต็  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน ้าเงิน สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด
เม่ือเดินทางมาเยือนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่สุเหร่าสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เป็น
สุเหร่าท่ีมีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างท่ีตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กวา่วหิารเซนตโ์ซเฟีย
ในสมยันั้น ซ่ึง วหิารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่า
แห่งน้ีประดับด้วยกระเบ้ืองอซันิค บนก าแพงชั้นในท่ีมีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิป
คาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วิหารเซนตโ์ซเฟียเพื่อประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวิหาร
จะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พียง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ต
ทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื้นท่ีให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาด
ใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ท่ีพกัส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้ า 
ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern) เป็นอุโมงค์เก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตนับูล 

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

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใช้เก็บน ้ าเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ช้งานเเลว้ เป็นเพียงท่ีท่องเท่ียวอย่า

เดียวเท่านั้น 

 
จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (Sultanahmed Complex)หรือท่ีมีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง
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 แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่
เสาปูนเท่านั้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม ฮายาโซฟีย  (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้อยู่
ในรายการส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมานานเกือบพนัปี 
จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถใ์น
ระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลงัท่ีสามถูก
สร้างข้ึนในสถานท่ีเดียวกนัน้ี (โบสถ์สองหลงัแรกถูกท าลายในระหวา่งการจลาจล) โบสถ์น้ีเป็นศูนยก์ลาง
ของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากท่ีจกัรวรรดิออตโตมนัพิชิต
จกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 จึงดดัแปลงโบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา 
รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลกัษณ์ทางอิสลาม  

บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)อนัเป็น
พระราชวัง ท่ีประทับของสุลต่านมานานกว่า  3 
ศ ต ว ร รษ  ส ร้ า ง โ ด ย  'จัก รพ ร ร ดิ เ ม ห์ เ ม็ ต ผู ้
พิ ชิ ต '(MEHMET THE CONQUEROR)ใ น อ ดี ต
พระราชวงัทอปกาปึเคยเป็นสถานท่ีฝึกขนุนางทหาร
รับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริส
เตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนบั



 

ถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ 
และในบางยคุก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้ า ในท่ีสุดสุลต่าน 'มาห์มุทท่ี 3' ก็ตดัสินใจยบุระบบขุน
นางทหารรับใชซ่ึ้งยนืยงมากวา่ 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน า
การจดัทพัแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหา
สมบัติอันล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม 
และเคร่ืองทรงของสุลต่าน 

จากน้ัน ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเกต็เป็นตลาดท่ีมีอายเุก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กวา่ปีสินคา้ท่ีขายอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่เคร่ืองเทศ 

ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกนั แต่ละกระบะจะบรรจุเคร่ืองเทศกล่ิน

ต่างๆ เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ต้มน ้ าซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเนมอนท่ีใช้ผสมกับเคร่ืองด่ืม

นอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแห้งน ้ าผึ้งแท ้น ้ ามนัหอมระเหย ท่ี

นกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้ต ารับแท้ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั LIONEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาวทีเ่มือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี



 

วนัทีเ่จ็ด ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส  • พระราชวังโดลมาบาห์เช่  • สวนอิเมอร์แกนด์  • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • 

สนามบินอสิตนับูล  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบท่ีกั้นระหว่างตุรกีเธรซท่ีอยู่ในทวีป
ยุโรปกบัคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย  ช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด
กวา้ง 3,700 เมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบ
เป็นเมืองอิสตนับูลท่ีมีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ลา้นคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce Palace)ซ่ึงสร้างเสร็จในสมยัของสุลต่านอบัดุลเมจิตซ่ึงทรง

คลัง่ไคลความเป็นยุโรปอย่างท่ีสุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัแห่งใหม่แทน

พระราชวงัทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช เน้นความหรูหราอลังการสะท้อนความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีเด่นชดั ดา้นหนา้พระราชวงัมีหอนาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั้งตระหง่าน ขณะท่ีตวั

พระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรงบนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน ห้องโถงใหญ่

ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนกักวา่ 4.5 ตนั อลงัการงานสร้างจริง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
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%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%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%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5


 

น าท่านเดินทางสู่ สวนอิเมอร์แกนด์ (Emirgan Park) สวนดอกไมทิ้วลิปขนาดใหญ่ในนครอิสตนับูล ทิวลิ

ปเป็นดอกไมป้ระจ าชาติของตุรกี มีช่ือเรียกในภาษาตุรกีวา่ Lale ซ่ึงถา้อ่านกลบักนั เป็น elal จะออกเสียงว่า 

อลัเลาะห์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอศัจรรย์มาก  ดอกทิวลิป มีต้นก าเนิดที่ประเทศตุรกี เป็นดอกไม้ป่า ท่ีข้ึนเองใน

ธรรมชาติ สมยัโบราณเจา้หน้าท่ีตุรกีได้น าดอกทิวลิป มามอบให้กบัทูตเวียนนา เพื่อไปปลูกยงัประเทศ

ออสเตรีย แต่มีคนสวนชาวฮอลแลนด์น ากลับมาปลูก และเพาะพันธ์ุ และผสมพันธ์ุใหม่จนเกิดเป็น

หลากหลายสี และหลายพนัธ์ุ การผสมพนัธ์ุ ดอกไมท่ี้ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้น จึงขดัต่อหลกัศาสนา และ

ถูกหา้ม จึงท าใหห้วัทิวลิปนั้นมีราคาแพง คนรวยในสังคมชั้นสูงจึงจะมีเงินซ้ือมาปลูก และมีราคาแพงมากจน

ถูกห้ามปลูก ในองักฤษ จากนั้นการเพาะพนัธ์ุทิวลิป ไดรั้บการยอมรับและรัฐบาลสนบัสนุน และเป็นสินคา้

ส่งออกทีส าคญัอยา่งหน่ึงของ เนเธอร์แลนด ์ 

***ทั้งนีค้วามสมบูรณ์ของดอกทวิลปิในแต่ละปีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยให้ท่านได้ชมความสวยงามของ

ต้นก าเนิดดอกทวิลปิได้ในเดือนเมษายนของทุกปีทีป่ระเทศตุรกน่ัีนเอง *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
จากน้ัน ชอปป้ิง  ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์  

(Grand Bazaar) เป็นตลาดท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมา
ยาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากจะ
เก่าแก่ท่ีสุดแล้ว ยงัเป็นตลาดในร่ม
สถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัท่ีใหญ่
และเก่าแก่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ภายใน
ตลาดแกรนด์บาซาร์มีร้านคา้มากกว่า 
4,000 ร้าน มีทางเขา้มากกว่า 21 ทาง 
แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินคา้ชดัเจน สินคา้หลกัๆ ท่ีขายในน้ีคือ เคร่ืองเงิน พรม ส่ิงทอ เส้ือผา้ วตัถุ
โบราณ ทองค า และของท่ีระลึก 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

หลงัอาหารเยน็ น าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน สนามบินแห่งใหม่ของกรุงอิสตนับูล มีสินคา้ปลอดภาษี และสินคา้แบรนด์

เนม อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, RRADA, HERMES และอ่ืนอ่ืนอีกมากมาย 

วนัทีแ่ปด สนามบินอสิตันบูล• กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เท่ียวบินท่ี TK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง ราคา  โปรแกรม “มหัศจรรย์ตุรก ีทิวลปิ” บินภายใน 2 คร้ัง 

 8 วนั 5 คืน สายการบิน TK 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

29 มีนาคม 63 05 เมษายน 63 35+1 36,900 36,500 35,900 7,000 

07 เมษายน 63 14 เมษายน 63 35+1 37,900 37,500 36,900 7,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นหน้างาน ขึน้อยู่กบัภาพอากาศและความเหมาะสม โดยไม่ตดั 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถสะสม

ไมล์ได้ 
 ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ IST-NAV อสิตันบูล-เนฟเซไฮ และ ADB-IST อาดานา-อสิตันบูล 
 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) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น า้ด่ืมบริการบนรถวนัละ 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 อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน 

 
 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วนัมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วนั) 
3. กรณยีกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
5.กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน  

กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว 
 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกนักับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกี
เท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทยีบกับระดับสากลได้ 
 
 
 



 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

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

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


