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วันแรก  กรุงเทพ • ตุรกี        (-/-/-)  

19.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK69 

 

 

 

 

 

วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) • เมืองคปัปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเร
เม • หุบเขานกพิราบ • บ้านท้องถิ่นของชาวคปัปาโดเกีย • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี • ชม
การแสดงพ้ืนเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง”  (-/กลางวัน/เยน็)  

05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี 

 เตรียมตวัเปล่ียนเคร่ืองเพือ่บินภายในประเทศ 

06.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเนฟเซไฮร์(NevşehirKapadokya Airport)โดยเที่ยวบินที่ TK2006 

07.50 น. เดินทางถึงเมืองเนฟเซไฮร์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
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เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

“ดินแดนม้าพันธ์ุดี”  ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกีเป็นพื้นที่พเิศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและ

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

ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา   จากนั้นกระแสน ้ า ลม ฝน แดด 

และหิมะ ได้ร่วมดว้ยช่วยกนักดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิ

ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย(คว  ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีก

สารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นที่เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี 

ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศให้พื้นที่มหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรกี จากน้ัน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานที่ที่มีความ

งดงามและเตม็ไปดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ไดรั้บขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 

1984 สร้างโดยชาวคริสต์ที่หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้างโบสถ์ไว้

มากกวา่ 30 แห่ง จนกลายเป็นศูนยก์ลางส านกัสงฆเ์ม่ือราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและ

เพดานภายในถ ้าที่ถูกวาดไวต้ั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึงใจแก่ผูม้าเยอืน 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley ไดช่ื้อน้ีมาจากบา้น

นกพริาบที่สลกัเขา้ไปในหิน นกชนิดน้ีท าหน้าที่เป็นผู ้

ส่งสารที่ส าคญัส าหรับผูท้ี่เคยอาศยัอยู่ในแถบน้ี และ

ยงัเป็นสัตว์เล้ียงอีกด้วย ผูม้าเยือนบางคนเลือกที่จะ

ส ารวจภูมิประเทศแปลกประหลาดน้ี เรียนรู้เก่ียวกับ

ผูค้นที่เคยอาศยัอยูใ่นบา้นถ ้าที่แกะเขา้ไปในหินเหล่าน้ี 

ที่น่ีแตกต่างจากชุมชนถ ้ าส่วนใหญ่ในแคปพาโดเชีย
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ตรงที่หุบเขา Pigeon Valley ไม่มีโบสถ์ ชม บ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ ้าของชาวคัปปาโดเกีย (Local cave 

house) เจา้ของบา้นจะชงชาแอปเป้ิลร้อนๆรสกลมกล่อมมาใหด่ื้มดบักระหาย แถมดว้ยรอยยิม้และน ้ ามิตรที่

สร้างความประทบัใจให้กบัอาคนัตุกะแดนไกลอย่างผมไดม้ากโข ให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศการใชชี้วิต

ของคนพื้นเมืองอย่างแทจ้ริง ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเชิญท่านเลือกชมสินคา้ตาม

อธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง”Belly Dance เป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อย่างหน่ึงเกิดขึ้นมาเม่ือ

ประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียปิต ์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวตัิศาสตร์เช่ือกนัว่าชนเผ่ายปิซีเร่ร่อน

คือคนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรักษร์ะบ าหน้าทอ้งให้มีมาจนถึงปัจจุบนัและการเดินทางของชาวยปิซีท าให้ระบ า

หนา้ทอ้งแพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกีใน

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก               พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ า้ 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี 

** ในกรณโีรงแรมสไตล์ถ า้เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใช้โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกนัแทน** 
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วันที่สาม นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ •  เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพธิภัณฑ์เมฟลาน่า 

      (เช้า/กลางวัน/เยน็)  

05.00 น. น าท่านเดนิทางไปสัมผัสบรรยากาศเมอืงคปัปาโดเกียยามเช้า โดยการข้ึนบอลลูน โดยท่านจะเห็นวิวทั่วเมือง

คปัปาโดเกยี โดยจะน่ังบอลลูนใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในรายการ ค่าบริการท่านละ 

230 USDโดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหน้าทัวร์อีกทใีนวันที่จะเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากที่ท่านได้น่ังบอลลูนแล้วท่านจะได้รับใบรับรอง Flight Certificate ที่มี

ช่ือของท่านว่าได้พิชิตบอลลูนที่วิวสวยติดอันดับโลก และดื่มด ่าฉลองกับแชมเปญด้วยบรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติก คุ้มค่ากับการมาเยือนเมืองคัปปาโดเกีย ในยามเช้าบรรยากาศเหมือนกับอยู่ ใน
ดินแดนเทพนิยาย  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน นครใต้ดินไคมัคลึ (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 

10 กวา่ชั้น เพือ่ใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู ในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเกียในอดีต โดยทั้งจากชาว

อาหรับจากทางตะวนัออกที่ตอ้งการเขา้มายดึครองดินแดนน้ีเพือ่หวงัผลประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนั

จากทางตะวนัตกดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมทั้งตอ้งการที่จะหยดุย ั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ี

ด้วย เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอย่างทั้ งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศใน
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นั้นถ่ายเทเยน็สบาย หนา้ร้อนอากาศเยน็ หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และ

ดว้ยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตวั ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ัน ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลก มีคุณภาพดี ลวดลาย

สวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือได้ทัว่ไป ลวดลายแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละทอ้งถ่ินจะมี

สินคา้ขึ้นช่ือของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว ์มีช่ือเสียงมากที่สุดตอ้งเป็นของเมือง

เฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลกัษณะความยาวของเสน้ใบที่ใชท้อคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมทัว่ไป ที่นิยม

ขายกนัอยา่งแพร่หลาย ท าจากวสัดุ ทั้งขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเม่ือผูกปมแลว้จะตดัเส้นใยออก จะ

เหลือเพยีงดา้นเดียวที่มีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์

ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลีชนิดที่มีช่ือเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเค 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองคอนย่าใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง  

ระหวา่งทาง แวะชม สถานีคาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็นส่ิงก่อสร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ที่

ก่อสร้างเป็นที่พกัเล็กขา้งทางที่นักเดินทางสามารถใช้ส าหรับการพกัผ่อน ให้หายเหน่ือยจากการเดินทาง 

สถานีคาราวานตั้งอยูไ่ดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การติดต่อส่ือสาร และการเดินทางของผูค้นในเครือข่าย

ของเสน้ทางการคา้ (trade routes) เป็นที่รู้จกัในภาษาไทยดว้ยช่ือเรียกวา่ "โรงเตี๊ยม" 

น าท่านชม  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า(Mevlana museum) หรือส านกัลมวน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจ

ลาเลดดิน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม  พพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม 

 

 

 

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
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก BAYIR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่ KONYA มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

วันที่ส่ี      คอนย่า • ไร่สตอเบอร่ี • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

ปามุคคาเล จงัหวดัเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี  

จากน้ัน ชมไร่สตรอว์เบอร์ร่ีสวยๆ บรรยากาศสุดโรแมนติก สตรอเบอร่ีในฟาร์มซ่ึงสามารถมองเห็นวิวสวยงามรอบ

ทิศแบบ 360 องศา ที่น่ีปลูกสตรอเบอร่ีแบบปลอดสารพษิ รสชาติหวานและปลอดภยั  
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สตอเบอร่ีตุรกี จะเร่ิมออกผล ต้ังแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 1 ปีจะมี

เพียงแค่คร้ังเดียวเท่าน้ัน โดยท่าจะได้รับประทานสตอเบอร่ีสดสดจากไร่เลยค่ะ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากนั้นน าท่านชม ปามุคคาเล (PAMUKKALE) มีลกัษณะเป็นระเบียงน ้ าพุเกลือร้อน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการ

เกิดแผน่ดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของ

สถานที่แห่งน้ีเกิดขึ้นจากบ่อน ้ าร้อนที่อุดมไปดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนต หรือหินปูน ซ่ึงเม่ือน ้ าพุร้อนระเหย

ขึ้นมาเป็นเวลาเน่ินนาน ไอน ้ าก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบ่อจนเกิดเป็นผนังสี

ขาวขึ้นนัน่เองดว้ยความเช่ือวา่ ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาบ าบดัการ

อาการต่าง ๆ ท าให้ในอดีตชนเผ่ากรีก-โรมนัไดเ้ขา้มาสร้างเมืองอยูบ่นบ่อน ้ าพุร้อนแห่งน้ี และขนานนาม

เมืองนั้นวา่ ฮีเอราโพลิส อนัหมายถึงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบ าบดัโรคมานานกว่า

พนัปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALAมาตรฐานระดับดาวตุรก ี

***ในส่วนของโรงแรมจะมีที่แช่น ้าร้อนให้ท่านเตรียมชุดว่ายน ้าไว้ส าหรับลงแช่ด้วยค่ะ*** 

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

อากาศยานอิสตันบูล •  อิสตันบูล  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
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เดินทางสู่   เมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง  

หลงัอาหาร น าท่านชม โรงงานผลิตเส้ือหนัง ที่มีคุณภาพและ

ช่ือเสียงของตุรกี เส้ือแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี 

แบบทนัสมยั มีน ้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา 

สวมใส่สบายขึ้ น  ราคา ถูกกว่า ในยุโรปหรือ

สหรัฐอเมริการคร่ึงต่อคร่ึง เพราะตุรกีเป็นผูผ้ลิต

และส่งออกไปขายทัว่โลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณที่ได้มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีแห่งหน่ึงของโลก 

เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองในยคุโบราณที่ยิง่ใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

เมืองโบราณเอฟฟิซุส รุ่งเรืองในยคุสมยักรีก และโรมนั มีอายกุวา่ 2,500 ปี เป็นที่อยูอ่าศยัของชาวไอโอเนียน 

(Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าลแผนผงัเมืองเอฟฟิซุสนั้นไดช่ื้อ

วา่เป็นเลิศทางดา้นยทุธศาตร์ทหาร และการคา้ โดยตวัเมืองตั้งอยูติ่ดกบัทะเลอีเจ้ียน เรือสินคา้สามารถเทียบ

ท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตวัเมืองเอฟฟิซุสนั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาที่ขนาบดว้ยภูเขาสูงสองดา้น คือภูเขาคอ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านพระแม่มารี (House of Vergin Mary) เช่ือกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ

ส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่คริสศาสนิกชนจะตอ้งหาโอกาสขึ้นไป

นมสัการใหไ้ดส้กัคร้ัง 



BT-IST03_TK_AUG-NOV19 

 

 

 

 

 

 เดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส Adnan Menderes Airport 

18.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก โดยเที่ยวบินที่ TK2329 

19.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก  

 เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิส

ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) 

และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เย็น  เพ่ือความสะดวกรับประทานอาหารเย็นแบบ BOX SET 

ที่พัก GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

วันที่หก บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย •   พระราชวังทอปกาปึ • 

สไปซ์มาเก็ต  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน ้าเงิน สถานที่ที่ไม่ควรพลาด
เม่ือเดินทางมาเยอืนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เป็น
สุเหร่าที่มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนตโ์ซเฟีย
ในสมยันั้น ซ่ึง วิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สุเหร่า
แห่งน้ีประดับด้วยกระเบื้องอัซนิค บนก าแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิป
คาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวิหาร
จะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พยีง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิแห่งน้ีมี หอมินาเร็ต
ทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวิจิตร มีพื้นที่ให้ละหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาด
ใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกัส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้ า 
ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

 
 
 

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
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ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern) เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล 

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

เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงคมี์เสากรีกตน้สูงใหญ่ตั้งแต่ค  ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใช้เก็บน ้ าเอาไว้

อุปโภคบริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ ามาจากทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเล้ว เป็นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่า

เดียวเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที่มีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซ่ึงย่านแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็นลานกวา้ง
ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 
เสาโอเบลิสกแ์ห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียว
ยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกนัทัว่ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็นเสา
บรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกนัไปมาไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มี
เหลืออยูใ่นอิสตนับูล และเสาตน้ที่ 3 มีช่ือวา่ เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 
1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่
เสาปูนเท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ฮายาโซฟีย  (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสตศ์าสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น
พพิธิภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้อยู่
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ในรายการส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพนัปี 
จนกระทัง่อาสนวหิารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างที่ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูก
สร้างขึ้นในสถานที่เดียวกนัน้ี (โบสถ์สองหลงัแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ีเป็นศูนยก์ลาง
ของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากที่จกัรวรรดิออตโตมันพิชิต
จกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดดัแปลงโบสถ์ให้กลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา 
รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสญัลกัษณ์ทางอิสลาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)อนัเป็นพระราชวงัที่ประทบัของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ 

สร้างโดย 'จกัรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวงัทอปกาปึเคยเป็น
สถานที่ฝึกขนุนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้
เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวงัก็
กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยคุก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้ า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' 
ก็ตดัสินใจยบุระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยืนยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูประบบการจดัการทหารใน
ประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายคราม
จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่าน 
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จากน้ัน ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปีสินคา้ที่ขายอันดับหน่ึง ได้แก่

เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ตม้น ้ าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผ้สมกบั

เคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถัว่ ชาผลไม ้รวมไปถึงผลไมอ้บแหง้น ้ าผึ้งแท ้น ้ ามนัหอม

ระเหย ที่นกัท่องเที่ยวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์กิชตน้ต ารับ

แท้ๆ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี 

วันที่เจ็ด ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่  • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • สนามบินอิสตันบูล  

(เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น า ท่ า น ล่ อ ง เ รื อ  ช่ อ ง แ คบบอสพ อ รั ส 
(Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่าง
ตุรกีเธรซที่อยูใ่นทวปียโุรปกบัคาบสมุทรอานา
โตเลียในทวีปเอเชีย  ช่องแคบบอสฟอรัสยาว
ราว 30 กิโลเมตร ส่วนที่กวา้งที่สุดกวา้ง 3,700 
เมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 700 เมตร ความลึก
ระหวา่ง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบ
เป็นเมืองอิสตนับูลที่มีประชากรหนาแน่นถึง
ราว 11 ลา้นคน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่(Dolmabahce 

Palace)ซ่ึงสร้างเสร็จในสมัยของสุลต่านอับ

ดุลเมจิตซ่ึงทรงคลั่งไคลความเป็นยุโรปอย่าง

ที่สุดทรงมีพระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวงัแห่งน้ี

เ ป็นที่ ประทับแห่ งใหม่ แทนพระราชวัง

ทอปกาปิการอสร้างพระราชวงัโดลมาบาห์เช 

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%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%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
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เน้นความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชัด ดา้นหน้าพระราชวงัมีหอ

นาฬิกาใหญ่สไตลบ์าร็อกตั้งตระหง่าน ขณะที่ตวัพระราชวงันั้นงดงามดว้ยศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ลูกกรง

บนัไดยงัตกแต่งดว้ยแกว้เจียระไน หอ้งโถงใหญ่ประดบัดว้ยโคมระยา้ขนาดมหึมาหนักกว่า 4.5 ตนั อลงัการ

งานสร้างจริงๆ 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่โรงแรม Ciragan Palace Kempinski Istanbul สถานที่แห่งน้ีเป็นพระราชวงั
เก่าที่สร้างขึ้นโดยค าสัง่ของสุลต่านอบัดุลเมชิต ในศตวรรษที่ 17 Ciragan หมายถึง “ แสงสว่าง”  พิเศษให้
ท่านได้จิบชายามบ่าย Afternoon Tea สุดหรู ให้ไดใ้ชเ้วลาละเลียดกบัชาคุณภาพดีและขนมที่เขา้กนัดี
สไตลย์โุรป ที่มาของชา Afternoon Tea กล่าวกนัวา่ผูริ้เร่ิม Afternoon Tea ให้เป็นอาหารว่างม้ือบ่าย คือ 
แอนนา รัสเซลล์ ดชัเชสแห่งเบดฟอร์ด (Anna Russell, Duchess of Bedford) ราว ค.ศ. 1800 ในรัชสมยัของ
พระนางเจา้วิกตอเรียแห่งองักฤษ เพื่อแก้หิวระหว่างคอยอาหารค ่า และกลายเป็นม้ืออาหารเล็กๆยามบ่าย
ระหวา่งการสนทนาของสงัคมชนชั้นสูง ซ่ึงวฒันธรรมการด่ืมชายามบ่าย หรือ Afternoon Tea มีมาในองักฤษ
ตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 17 Afternoon Tea ไดรั้บความนิยมมากในหมูขนุนางและชนชั้นสูงขององักฤษ ท าให้มี
ธรรมเนียมปฏิบติัและรูปแบบที่ค่อนขา้งชดัเจน ตั้งแต่การถือถว้ย การด่ืม และการชง Afternoon Tea เองก็มี
ความหลากหลายตามคอร์สอาหารที่จดัคู่กบัชา แต่อยา่สับสนระหว่าง Afternoon Tea กบั High Tea นะ มนั
คนละอยา่งกนัเลย ส าหรับบทความน้ี เราจะมาวา่ดว้ยเร่ืองของมารยาทในการด่ืมชายามบ่ายสไตลผ์ูดี้องักฤษ 
เวลาจิบของชา Afternoon Tea 
ประมาณบ่าย 3 โมง ถึง 5 โมงเยน็ หรือบางที่อาจเร่ิมตั้งแต่บ่าย 2 โมง 
***ในกรณทีี่ร้านปิดหรือมกีารเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะน าท่านไปที่ร้านชาร้านอ่ืนแทน*** 
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จากน้ัน ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar)เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมา
ยาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากจะเก่าแก่ที่สุดแลว้ ยงัเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนัที่ใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกดว้ย ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์มีร้านคา้มากกว่า 4,000 ร้าน มีทางเขา้มากกว่า 21 
ทาง แบ่งออกเป็นโซนตามประเภทสินคา้ชดัเจน สินคา้หลกัๆ ที่ขายในน้ีคือ เคร่ืองเงิน พรม ส่ิงทอ เส้ือผา้ 
วตัถุโบราณ ทองค า และของที่ระลึก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารเยน็ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบิน 

วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK68  

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ี8 วนั 5 คืน เดนิทางโดยสายการบินเตอกชิแอร์ไลน์(TK) 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

08 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 TK069/TK068 39,900 39,500 38,900 6,000 

09 ต.ค. 62 16 ต.ค. 62 TK069/TK068 39,900 39,500 38,900 6,000 

22 พ.ย. 62 29 พ.ย. 62 TK069/TK068 39,900 39,500 38,900 6,000 

** คณะเดินทางจ านวน 35 ท่านต่อกรุป๊** 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถสะสม

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

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

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

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 
วันมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง21วัน) 
3. กรณยีกเลิก 
3.1 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
5.กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้ 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
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โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน  

กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว 
 Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกี
เท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับ
ราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 


