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สุดยอดสถานทีท่่องเที่ยวในตุรกี TURKEY 
 การเดินทางโดยเคร่ืองบิน ดว้ยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK) ท่ีจะพาคณุบินตรงสู่ประเทศ

ตรุกีอย่างปลอดภยั และไม่เหน่ือยคุม้แก่การเดินทางและเสน้ทางท่องเท่ียว 
 รายการตรุกีของเรา รวมความมหศัจรรยแ์ห่งตรุกีและเมืองใหญ่ อิสตนับูลเชือ่ว่าเป็นอญัมณีแห่ง

โลก ท่ีต ัง้อยู่ใน 2 ทวีป ทวีปยโุรป ฝ่ังของบอสฟอรสั และทวีปเอเชีย ฝ่ังอนาโตเลีย  
 เขา้ชมสุเหร่าโซเฟีย, อิสตนับูล อายุ 1,500 กวา่ปี ถูกจดัใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกใน

ยุคกลาง และยงัเป็นสถานท่ีสําคญัของวงการศิลปะของโลก 
 มสัยิดสีน้ําเงิน หรือ “บลูมอสก”์ สถานท่ีสําคญัและโดง่ดงัระดบัโลกของตุรกี ถูกสรา้งขึน้ใน

ระหว่างปี ค.ศ. 1606 – 1615 แห่งยุคการปกครองของอาหม็ดท่ีหน่ึง 
 พระราชวงัทอปกาปี หรือท่ีรูจ้กักนัในชือ่วงัสุลตา่น เป็นอีกหน่ึงเเลนดม์ารค์ของเมืองอิสตนับูลคะ่ 

สรา้งขึน้โดยสุลตา่นเมหเ์หม็ดท่ี 2 
 เมืองคปัปาโดเชีย ขึน้บอลลูน ชมนครใตดิ้น พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ สถานท่ียอดฮิตท่ี

ใครๆ ก็ตา่งแชรรู์ปบอลลูนหลากสีท่ีลอยอยู่เหนือทอ้งฟ้า 1 ใน 100 สถานท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
 ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย “เมืองแห่งสปา” ท่ีน่ีถูกคน้พบโดยชาวโรมนัหลายพนัปีมาแลว้ 
 เขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวสําคญั และชมมรดกโลกอีกหลายแห่งตามรายการ  
 ชมโชวร์ะบําหน้าทอ้งอนัเล่ืองชือ่+พรอ้มอาคารคํา่มือ้พิเศษ+เคร่ืองดืม่+ท่ีเมืองคปัปาโดเจีย  
 น่ีคือตวัอย่างของโปรแกรมทวัรบ์างส่วนเท่านัน้ เพราะเมือไปถึงท่ีตรุกีท่านยงัจะไดพ้บกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นๆ อีกมากมาย พรอ้มใหค้ณุไปเก็บภาพความประทบัใจไม่รูลื้ม 
 

พรอ้มจะพาทุกท่านไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน เน้นการเดินทางแบบครบ
แหล่งท่องเที่ยว ระดบัฟรีเมี่ยม อาจไม่หรูหรา แบบสําเร็จรูป สลบัความเป็น

ทอ้งถิน่ผสมผสาน กบัการไปเปิดประสบการณส์กัครัง้หน่ึงในชีวิต.. 
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รายการเดินทาง 
วนัที ่1_ พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ-กรุงอิสตนับูล  (ประเทศ

ตุรกี) 
19.00 น. พบกนัที่ เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน S ประตู9 สายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยให ้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้เครือ่ง...ท่านสามารถ
สะสมไมลใ์นกลุม่พนัธมิตรสตารอ์ะลิอนัซ ์ (Star Alliance) *กรณุาตรวจสอบจาํนวนไมลที์่จะไดร้บั* 
(ROP สะสมไมลไ์ด ้ 50%)  

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูลโดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลนเ์ท่ียวบินท่ี TK069 (บินตรง) 
สายการบินฯมีบริการอาหาร2รอบคืออาหารคํา่และ เครือ่งดืม่บริการบนเครื่องตลอดการเดินทาง  

(บินตรงสู่ประเทศตุรกี...ใชเ้วลาบิน 9 ชม.) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2_  (ประเทศตุรกี) กรุงอิสตนับูล -  เมืองชานคัคาเล่ 

06.25 น.  ถึงสนามบินอตาเติรก์ กรุงอิสตนับูล  (Istanbul)  (เวลาทอ้งถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร(เวลาประเทศตุรกีชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.)  

07.30 น. หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่ศุลกากรแลว้ …ใหท้่านไดป้ฏิบตัิภาระกิจส่วนตวั
ก่อนพาท่านสูภ่ตัตาคารเพ่ือรบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหาร  
นําท่านชม เมือง “เมืองอิสตนับูล(Istanbul) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี 
ตัง้อยู่บริเวณชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่ทําใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองสําคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต ัง้อยู่ใน 
2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลีย) 
นําท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขง่มา้โบราณสรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิ 
เซปติมิอสุ เซเวรสุ เพ่ือใชเ้ป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมืองต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ เซปติมิ
อุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นที่จดัแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมืองต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนส
แตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นที่ต ัง้แสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที่แห่งนีใ้ชเ้ป็นที่จดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือ
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เพียงพืน้ที่ลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะหเ์มต ซึง่เป็นที่ต ัง้ของเสาโอเบลิกส ์ 3 ตน้ คือ เสาที่สรา้งใน
อียิปต ์ เพ่ือถวายแก่ฟาโรหต์ุตโมซสิที่ 3 ถูกนํากลบัมาไวที้่อิสตนับูล เสาตน้ที่สอง คือ เสางู และ
เสาตน้ที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 
นําท่านชม สุเหร่าสีน้ําเงิน Blue Mosque ที่มาของชือ่สุเหร่าสีนํ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้ง
สีนํา้เงินในการตกแตง่ภายใน ซึง่ทําเป็นลายดอกไม ้ เชน่ ดอกกุหลาบ คารเ์นช ัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์
เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศ
เชิญชวนเม่ือถึงเวลาที่จะตอ้งทําพิธีละหมาด 
Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าที่นครเมกกะ
มสัยิดแห่งนี้ มีกฏเกณฑต์่างๆ ใหป้ฏิบตัิอย่าง
เคร่งครัด เช่น การแต่งกาย ซึ่งผูช้ายตอ้ง
แต่งตวัสํารวม ใส่กางเกงขายาว ส่วนผูห้ญิง
จะตอ้งแต่งตวัสํารวมใส่กางเกง หรือกระโปรง
ยาว และจําเป็นตอ้งใส่ผา้คลุมหวัที่ทางมสัยิดจะ
จดัไวใ้ห ้ แลว้ก่อนที่จะเขา้ไปดา้นใน 
 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace  สรา้งในสมยัสุลต่านเมหเ์มตที่ 2 
หรือ เมหเ์มตผูพิ้ชติ ภายหลงัที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมี
พระราชประสงคที์่จะใหเ้มืองนี้เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดใหมี้การสรา้งพระราชวงั
นี้ขึน้ เ ป็นที่ประทับอย่างถาวร 
พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณา
บริเวณกวา้งใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 
700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบ
ดว้ยกําแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเล
มารม์าร่า ซึง่ภายในพระราชวงั
ทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ ์
สถานแห่ งชาติ ที่ ใช เ้ ก็บมหา
สมบติัอนัลํา้ค่า อาทิเชน่ เพชร 
96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต 
เครื่องลายครามจากจีน หยก 
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มรกต ทบัทิม และเครือ่งทรงของสลุตา่นในแตล่ะยุคสมยั 
นําท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์
ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตน
ติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์ เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึง
ได ้ เปลีย่นโบสถด์งักลา่วมาเป็นมสัยิด แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะ
ตาเติรก์ หลงัจากที่เป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลาม
อีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบั
โมเสกทองที่สมบูรณบ่์งบอกถึงความศรทัธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต ์
ศาสนา 

13.00 น. รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พืน้เมือง) 
14.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่(Canakkale)(อิสตนับูล-ชานัคคาเล่ 363กม.

ประมาณ 4-5 ชม.)ตัง้อยู่ริมทะเลมารม์ารา่และติดกบัทะเลอีเจียน ซึง่มีชือ่เสียงในดา้นการท่องเที่ยว 
เพราะว่ามีซากโบราณสถานที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยโรมนัหลายแห่ง   ห่างจากอิสตนับูล ดว้ยการ
เดินทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ช ัว่โมง ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันที์่สวยงามของ
ขนุเขาสลบักบัรถวิง่ชายทะเล ผ่านบา้นเรือนของบรรดาเหลา่เศรษฐี ปศสุตัว ์ แปลงการเกษตร....เมือง
ถึงท่าเรือ ณ เมืองอีเซยีบทัแลว้น่ังเรือเฟอรรี์่ขา้มฟากทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara ชม
ทิวทศันท์ัง้สองขา้งและพระอาทิตยต์ก ณ ทะเลอีเจียน และขึน้ฝ่ังที่ เมืองชานัคคาเล่ มีชือ่เดิมว่า 
BOGAZI หรือ HELLESPONT มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร 
ตัง้อยู่บนจดุแคบที่สดุของชอ่งแคบดารด์าแนล บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ มารม์าราและอีเจีย้น ทิศใตข้อง
เมืองเป็นที่ต ัง้ของกรงุทรอย นําท่านขา้มฟากสู่ เมืองชานคัคาเล่ Canakkale(ใชเ้วลานั่งเรือ 
ประมาณ 45 นาที)  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Kolin Hotel, Canakale /ระดบั 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3_  
 

เมืองชานคัคาเล่ - มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย – เมืองเพอรก์ามมั- วิหารอะโครโปลิส –เมือง
คูซาดาซ ึ  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ชมเมือง ทรอย ที่มีชือ่เสียงมาแต่ในอดีตที่ถูกสรา้ง ขึน้มา

ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ซึง่ในอดีตผูค้นส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึน้มาและนํามาสรา้งเป็น
ภาพยนตร ์แต่ในศตวรรษที่19 ไดมี้การขดุคน้และพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีต นําท่าน
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ไปชมความสวยงามของมา้ไม ้ ที่เป็นตน้แบบ ซึง่ถูกนํามาใชใ้นการทําสงครามและเหลือไวเ้ม่ือปี 1,000-
700 ก่อนคริสตกาล ตํานานกรุงทรอย Troy  " สงครามเมืองทรอย และกลยุทธม์า้ไมบ้นัลือ
โลก "ชม มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย สรา้งขึน้ เพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย“มา้ไม้
เมืองทรอย” สงครามกรุงทรอย หรืออาจรูจ้กักนัในชือ่ สงครามมา้ไม ้ เป็นสงครามที่สําคญัตํานาน
ของกรีก  และเป็นสงครามระหวา่งกองทพัของชาวกรีกและกรุงทรอย หลงัจากที่ปารีสแห่งทอยไดล้กัพา
ตวัเฮเลนซึง่เป็นภรรยาของเมนนิลิอสักษตัริยข์องสปารต์าในขณะน้ัน สงครามเมืองทรอยถูกเล่าผ่าน
งานเขียนที่สําคญัสองเรื่องของกรีกคืออีเลียดและโอดิสซยี ์ โดยอีเลียดเล่าเรื่องราวตัง้แต่ปีที่สิบจนถึง
สิน้สุดสงคราม ส่วนโอดิสซยีเ์ล่าเรื่องราวหลงัจากสงครามจบสิน้หลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปีกองทพั
กรีกก็ไดคิ้ดแผนการที่จะตีกรุงทรอยโดยการสรา้งมา้ไมจ้ําลองขนาดยกัษที์่เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอยโดย
ทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซอ่นตวัอยู่ในมา้โทรจนั แลว้ก็ทําการเข็นไปไวห้นา้กรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญั
และสญัลกัษณว์่าชาวกรีกยอมแพส้งคราม และไดถ้อยทพัออกห่างจากเมืองทรอยชาวทรอยเม่ือเห็นมา้
โทรจนั ก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมือง แลว้ทําการ
เฉลิมฉลองเป็นการใหญ่ เม่ือชาวทรอยนอนหลบักนัหมดทหารกรีกที่ซอ่นตวัอยู่ ก็ออกมาจากมา้โทร
จนั แลว้ทําการเปิดประตูเมืองใหก้องทพักรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ ก่อนที่จะทํา
การเผาเมืองทรอยทิง้ ซึง่เป็นสาเหตใุหเ้หล่าเทพไม่พอใจและทําการกลั่นแกลง้ไม่ใหช้าวกรีกไดก้ลบั
บา้นเมืองอย่างปลอดภยั ซึง่เป็นเรือ่งราวที่เลา่อยู่ในโอดิสซยี ์

....... นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเพอรก์ามมั (Pergamum)(ระยะทาง191กม.ประมาณ2-3 
ชม.) ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย ซึง่เป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคญัของพวกเฮเลนนิสติกใน
ราวปี 281-133 ก่อนคริสตกาลของราชวงศแ์อทตาลิด ซึง่ในปัจจุบนันี้มีเมืองเบอรก์ามาตัง้อยู่ใกลก้บั
บริเวณนี ้  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
13.00 น. นําท่านนั่งกระเชา้สู่ดา้นบนของยอดเขาโรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลกซึง่จุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน 
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ชมซากโบราณสถานที่ยงัคง
ความสวยงามของอะโครโป
ลิส (Acropolis) ที่ถูก
สรา้งขึน้ในสมัยที่พวกกรีก
เขา้มาปกครองที่บริเวณน้ัน
และมีความเจริญรุ่งเรืองที่
เมืองเพอรก์ามมัและถดัไปใน
จะเป็นบริเวณ วิหารเทพ
เจา้ซสุ หรือ เซอุส ตัง้อยู่
ซึ่งรูปป้ันเทพเจา้ซุสแห่งนี้
ปัจจุบนันี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่าน้ัน แท่นบูชาถูกนําไปเก็บในพิพิธภณัฑแ์ปรก์ามนัที่กรุงเบอรล์ินใน
ศตวรรษที่ 19 

 
 
 
 
 
 
14.30 น. เดินทางสู่เมืองคูซาดาซึ (Kusadasi) (เพอรก์ามมั-คูซาดาซึ 408 กม.ประมาณ 5 ชม.)

เมืองคูซาดาซึ แปลว่า “เกาะนก” ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรกี ติดกบัชายฝ่ังทะเลอีเจียน 
เป็นท่าเรือสําคญั เรือที่ล่องทะเลอีเจียนจอดที่คูซาดาซึเพ่ือใหนั้กท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองเอเฟซุส 
นอกจากนี ้ ยงัเป็นเมืองตากอากาศและเล่นกีฬาทางนํ้าที่นิยมแพร่หลาย ทัง้ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ชือ่
อีกดว้ย…จากน้ันเดินทางเขา้สูที่่พกั 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั  Le Bleu Hotel  (Kusadasi)  /ระดบั 5 ดาว ตุรกี หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ี 4_  
 

เมืองคูซาดาซึ - บา้นพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปา
มุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
08.00 น.  ท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี(House Of The Virgin Mary) เล่ากนัว่าพระแม่เสด็จมาเอฟิ

ซสุกบันักบุญจอหน์ในปีค.ศ.37และ48และสิน้พระชนมล์งที่น่ีปัจจุบนัที่น่ีถูกเปลี่ยนเป็นโรงสวด ภายใน
มีรูปบูชาที่เล่าลือกนัว่ามีอํานาจในการรกัษาโรคได ้ พวกชาวกรีกออรโ์ธด็อกซจ์ะมาชมุนุมกนัที่โรง
สวดในวนัที่ 15 สิงหาคม เพ่ือฉลองเทศกาลพระแม่มารีเสด็จสู่สวรรค ์ สํานักวาติกนัถือว่าที่น่ีเป็น
อารามแห่งหน่ึง 
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นําท่านชมศูนยผ์ลิตเสือ้หนังคุณภาพสูง ซึง่ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ยงั
ผลิตเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ Versace , Prada , Michael Kors อิสระใหท้่านเลือก
ซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้   นําท่าน ชมเมืองเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี
ที่สุดเมืองหน่ึง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมืองขึน้
ที่น่ีเม่ือประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัริยอ์
เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวง
ต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิ่งก่อสรา้งเม่ือ สมยั 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 
คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี้ เชน่ คอนเสิรต์ของฮูลิโอ อิงเกลเซยีส นําท่านชมหอ้งอาบนํ้า
แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี้ ชม
บา้นเศรษฐีในสมยัก่อนที่ประดบั ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งหลากสีปูพืน้อย่างสวยงาม หอ้งสมุดโบราณที่มี
วิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความ
ออ่นหวานและฝีมือประณีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
14.30 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (คูซาดาซึ- ปามุคคาเล่ 198 กม.ประมาณ 
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2-3 ชม.) “ปามุคคาเล่” ถือเป็นความมหศัจรรยพ์นัลึกของธรรมชาติอย่างหน่ึง ซึง่เกิดจากธาร
นํา้แรร่อ้นที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศเหนือ ผ่านมายงับริเวณนี้เป็นช ัว่นาตาปีนับพนัปี นํ้าแร่รอ้นสายนี้
มีส่วนผสมของแคลเซยีมออ๊กไซดห์รือแร่เกลือชนิดหน่ึงที่ผมเห็นแลว้ก็อดนึกถึงดินสอพองในบา้นเรา
ไม่ได ้ นํา้แรที่่น่ีมีอณุหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซยีส เม่ือนํ้าแร่เย็นตวัลงไดต้กผลึกเป็นสีขาวโพลน
ปกคลุมเขาทัง้ลูกเม่ือมองไกลๆหลายคนที่ไม่รูจ้กัมาก่อนอาจนึกว่าเป็นภูเขาหิมะ.....เมืองที่มีนํ้าพุเกลือ
แรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก ก่อนที่จะไหลลงสู่หนา้ผา 
ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ 
และผลจาการแข็งตวัของแคลเซยีมทําใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเป็นทางยาวซึง่มี
ความงดงามมาก 

16.30 น. นําท่านเดินทางถึง เมืองปามุคคาเล่   หรือ ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle  สถานที่
ท่องเที่ยวข ัน้สุดยอดของตุรกี ตัง้อยู่ในเมืองเดนิซลี “เมืองแห่งสปา” แหล่งนํ้าพุรอ้นธรรมชาติ เกิด
จากความดนัความรอ้นใตพื้น้ดินที่ 35- 36 องศาเซลเซยีส จึงใหเ้กิดการประทุนํ้ามีแคลเซยีมไฮดร
อกซลัคารบ์อเนตออกมา รวมถึงพืน้ที่ส่วนนี้มีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่บ่อยครัง้จึงก่อใหเ้ป็น
แหลง่บ่อนํา้พุรอ้นจาํนวนมาก เม่ือบ่อนํา้พุรอ้นหลายบ่อรวมตวักนั ทําใหมี้การก่อตวัของแร่ธาตุขนาด
ใหญ ่
นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง 2,200 ปี ตัง้อยู่บน

หนา้ผาสูงราว 200 เมตร ซึง่เป็นแหล่งรวมแร่หินปูนขนาดใหญ่น่ันทําใหเ้มืองนี้แตกต่างจากที่อื่นๆ 
และไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1970 ซึง่ภายในเมืองโบราณจะมี โรงละคร
โรมนั (Roman Theatre)  สรา้งขึน้จากความคิดสรา้งสรรคข์องคนยุคโรมนั โดยการสกดัเขา้ไปใน
ไหลเ่ขาเพ่ือใหเ้ป็นที่น่ังสาํหรบัคนน่ังชมการแสดงในยุคน้ัน....อิสระใหท้่านลงแชง่เทา้ หรือ ถ่ายรูปตาม
อธัยาศยัจนถึงเวลานัดหมาย...จากนัน้นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 
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คํ่า รบัประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกั Pam Thermal Hotel (Pamukkale )/ระดบั 5 ดาวตุรกี  หรือเทียบเท่ 
วนัท่ี 5_  
 

เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า - พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - เมืองคปัปาโดเกีย - ระบํา
หน้าทอ้ง Belly Dance 

06.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
07.30 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า(Konya)  (ปามุคคาเล่-คอนย่า 399 กม.ประมาณ4-5 ชม.

เมืองคอนย่าซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคุในชว่งปี ค.ศ.1071-1308 ซึง่เป็นอาณาจกัร
แห่งแรกของชาวเติรก์ในตุรกีหรือที่ยุคน้ันเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ขา้วอู่นํ้าของประเทศ รวมทัง้ยงัเป็น
ศูนยก์ลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดว้ยท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตาม
ธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
13.30 น.  นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรือสํานักลมวน เริ่มก่อตัง้ขึน้ในปี 

ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รบีู ซึง่เชือ่กนัว่าชายคนนี้เป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลามหรือ
เรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพืน้ฐานอยู่บน
ความสมัพนัธที์่ดีระหว่างกนั ก่อตัง้ โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดินรูม่ีผูวิ้เศษในศาสนาอิสลามส่วนหน่ึง
ของ พิพิธภณัฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi 
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขยีวสดใน ภายในประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช ้
สีมากมายตระการตาซึง่หาชมไดย้าก และยงัเป็นสสุานสําหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์ บิดา และบุตรของ
เมฟลาดว้ย จากน้ันเดินทางต่อ ระหว่างทางนําท่านชม “คาราวานสไลน”์ (Caravansarai) ที่
พักแรมระหว่างทางของชาวเติรก์ในสมัยออตโตมันออกเดินทางต่อสู่  เมืองค ัปปาโดเกีย
(Cappadocia)(คอนย่า-คปัปาโดเกีย 235 กม.ประมาณ2-3 ชม.)ซึง่องคก์ารยูเนสโกได ้
ประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกท่านจะไดช้มวิถีชวิีตตามชนบทและทศันียภาพที่สวยงามของทุ่งหญา้สลบั
กบัภูเขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

เย็น  รบัประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกั Ramada Hotel (Cappadocia ) /ระดบั 5 ดาว ตุรก ีหรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 6_  
 

เมืองคปัปาโดเกีย – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่- นครใตดิ้นไคมคัลี - โรงงานทอพรม 
และ โรงงานเซรามิค -โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา - บา้นพกัของมนุษยถ์ํา้พืน้เมือง Local 
Cave House 

05.00 น. Option ทวัรน์ั่งบอลลูน คา่ขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 210ดอลล่าสหรฐั 
ท่านท่ีสนใจนั่ งบอลลูน พร้อมก ัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวรน์ั่ งบอลลูนน้ีไม่ได้รวมอยู่ในค่า
ทวัร)์ เจา้หน้าท่ีบริษทับอลลูน รอรบัท่าน เพื่อเปิดประสบการณใ์หม่ท่ีไม่ควรพลาดท่านจะไดช้มความ
งดงามของเมืองคาปาโดเจีย ท่ีเป็นลกัษณะของถํา้ท่ีเกิดจากการทบัถมกนัของลาวาภูเขาไฟเป็นพนัๆปี 
ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม....หลงัจากนั้น ท่านจะไดใ้บประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุก
ท่านโดยกปัตนัของท่านพรอ้มดื่มแชมเปญร่วมกนั ซึง่การนั่งบอลลูนท่ีติดอนัดบัของโลกท่ีท่านไม่ควร
พลาด..กรุณาจองล่วงอย่างน้อย 3 วนั บริษทัตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลูนในตุรกี มีประกนัภยัใหก้บั
ทุกท่าน แต่สําหรบัประกนัภยัท่ีทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเคร่ืองร่อนทุก
ประเภท ดงันั้นการเลือกซือ้ Optional Tour ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน…. (สําหรบัท่านท่ีไม่ไดซ้ือ้ 
ทวัรข์ึน้บอลลูน อิสระพกัผ่อนท่ีโรงแรมไดต้ามอธัยาศยั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
08.00  น.  นําท่านเยี่ยมชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air 

Museum ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่งปี ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคิดของชาวคริสตที์่
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํา้เป็นจํานวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการ
รุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ ก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะเผยแพร่ในคปัปาโด
เกีย ผูค้นแถบนี้นับถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตส์ตวรรษที่ 1 เซนต ์  ปอล 
เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนวาชาวโรมนัผูป้ครองในยุคน้ันจะไม่ใหก้าร
ยอมรบั ทําใหผู้นั้บถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซอ่นการรงัควานของโรมนัดว้ยการเจาะ
ถํา้ขดุพืน้ลงไปเป็นอโุมงค ์ เกิดเป็นเมืองใตดิ้นขึน้มาและไดข้ดุเจาะบริเวณเกอเรเม่ทําใหเ้ป็นโบสถถ์ํา้
จํานวนมาก กระทั่งในคริสตศ์ตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาคริสตส์ําหรบัโบสถถ์ํา้ใน
เกอเรเม่ วา่กนัวา่มีมากถึง 365 หลงัดว้ยกนั(สรา้งตามตามจาํนวนวนัใน1ปี)แต่ปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียง
บางส่วนเท่าน้ัน นําท่านชมเขา้ชม โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร 
Snake Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church จากน้ันอิสระใหท้่านเดินชมถํา้หินรูปทรง
แปลกตา บางถํา้เคยเป็นโบสถแ์ละสถานที่ทางศาสนาคริสต ์ ไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่างๆ ไดต้าม
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อธัยาศยั ..จนถึงเวลานัดหมาย  
พิเศษ!! เขา้ชม บา้นพกัของมนุษยถ์ํา้พืน้เมือง Local Cave House ของชาวพืน้เมือง 
Cappadocia พรอ้มดื่มชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยียนก็จะ
มอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงนํ้าใจและมิตรภาพระหว่างเพ่ือนใหม่ จากน้ัน
อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพบา้นพืน้เมืองที่มีผูค้นอาศยัอยู่จริงๆ 

จากน้ัน ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซือ้สินคา้และของที่
ระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
13.30 น. นําท่านเมือง ชมเมืองคปัปาโดเกียขึน้ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ์ึง่เกิดจากลาวา

ภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพืน้ที่ เม่ือวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรที่ก่อใหเ้กิดการ
แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม …นําท่านเก็บภาพความ
สวยงาม ของเมืองคปัปาโดเกีย เชน่ ชม Mushrooms view ชม Uchisar  
นําท่านชมนครใตดิ้นไคมคัลี (UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เกิดจากการขดุเจาะ
พืน้ดินลึกลงไป 10 กว่าช ัน้ เพ่ือใชเ้ป็นที่หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู  นครใตดิ้นไคมคัลีมีช ัน้ล่างที่ลึก
ที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ้า หอ้งถนอม
อาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ ทางหนีฉุกเฉิน พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชวีิตความเป็นอยู่ใตด้ินพรอ้มสรรพฯลฯ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า พรอ้ม ชม การแสดงระบําหน้าทอ้ง Belly Dance อนัเลือ่งชือ่ 
@ Evranos Restaurant  (Main  Course  chicken Or Fish Or Beef) พรอ้ม ชม การแสดงระบําหน้า
ทอ้ง สุดเซ็กซี่ อนัเล่ืองชื่อ สีสนัยามราตรี "Belly Dance เคา้ว่ากนัว่ามาเท่ืยวตุรกีหากไม่ไดดิ้นเนอรดู์
โชวร์ะบําหน้าทอ้งของสาวเตอรกิ์ช แสดงว่ายงัมาไม่ถึงตุรกี  การแสดงระบําหน้าทอ้งถือว่าเป็นอีกหน่ึง
ไฮไลทข์องการมาเท่ียวตรุกี 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

พกั Ramada Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Cappadocia ) หรือเทียบเท่า 
วนัท่ี 7_  เมืองคปัปาโดเกีย - กรุงอิสตนับูล - อโุมงคเ์กบ็น้ําเยเรบาตนั– ชอ้ปป้ิงแกรนดบ์าซา่ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เนฟเฟียร ์  
11.20 น.               ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดย Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK 2027 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตนับูล (Istanbul) หลงัตรวจรบัสําภาระเรียบรอ้ยแลว้นํา

ท่านสู่ภตัตาคารในเมือง“อิสตนับูล” เมืองที่นักท่องเที่ยว ใฝ่ฝันใหไ้ดม้าเยือนสกัครัง้ในชวิีต เมือง
ที่ท ัว่ทัง้โลกตา่งโจษจนัในความสวยงาม เมืองที่ไดร้บัฉายาว่าเมือง 2 แผ่นดิน 3 อาณาจกัร เมืองที่ถูก
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ยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองที่ตอ้งมาเยือนใหไ้ดส้กัครัง้ก่อนตาย เมืองเอกแห่งศิลปะไบแซนไทน ์ เพชรเม็ด
งามแห่งจกัรวรรดิออตโตมนั และทัง้หมดทัง้มวลนี ้ คือ เศษเสีย้วหน่ึงของนิยามเมือง ๆ นี.้..อิสตนับูล 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย (อาหารไทย) 
นําท่าน ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์
ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตา “ชอ่งแคบบอสฟอรสั” เป็นชอ่งแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความ
สวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ทําหนา้ที่เป็นเสน้แบ่งระหว่างยโุรป และเอเชยี เชือ่มระหว่าง ทะเลดําThe 
Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ชอ่งแคบบอส
ฟอรสัยงัเป็นจดุยุทธศาสตรที์่สาํคญัยิ่ง ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตัง้เรียงราย
อยู่ตามชอ่งแคบเหลา่นี ้
นําท่านสู่ ตลาดสไปซ ์ Spice Market หรือ ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได ้
ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื่องชือ่ของตุรกี 
อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชโิอ ซึง่มีใหเ้ลือกซือ้มากมาย แนะนําว่าของที่ตลาดสไปซแ์ห่ง
นี้ราคาไม่แพงเหมือนกบัตลาดแกรนด ์ บารซ์าร ์ ท่านสามารถเลือกซือ้ไดโ้ดยอาจจะมีต่อรองราคา
เล็กนอ้ย..จนถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสูที่่พกั 

เย็น รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ..จากน้ันนําท่านสูที่่พกั 
พกั Ramada Plaza  Hotel /ระดบั 5 ดาว  (Istanbul ) หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 8_  
 

กรุงอิสตนับูล- ล่องเรือบอสฟอรสั - พระราชวงัโดลมาบาชเช่ – ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์- 
กรุงเทพมหานคร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุฟเฟต ์ ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช ่ Dolmabahce Palace พระราชวงัที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความเจริญอย่างสูงสุดทัง้ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซึง่ไดแ้ผ่ขยายอํานาจ
ออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งนี้สรา้งโดย
สุลต่านอบัดุลเมอซทิในปีค.ศ.1843 ใชเ้วลาก่อสรา้ง
ทัง้สิน้ 12 ปี เพราะความที่สลุต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคล ้
ยโุ รปอย่ า งสุดขอบ ดัง น้ั นไ ม่ ว่ าจ ะ เ ป็นศิ ลป ะ 
วฒันธรรม การดํารงชวีิตตลอดจนการทหาร ลว้น
คัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิน้ พระราชวังแห่งนี้
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ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียนชือ่บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที่
ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงั
ซึง่อยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของชอ่งแคบบอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 
บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไนและโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ซึง่แขวนไวอ้ย่างโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรง
ใหญ ่

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
จากน้ัน นําท่านชม “อโุมงคเ์ก็บน้ําเยเรบาตนั (Yerebatan Sarnici)”อศัจรรย ์ ความยิ่งใหญ่ของ

สิง่ก่อสรา้งของชาวโรมนัในอดีต สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดิจสัตินเนียนแห่งไบแซนไทน  ์ในศตวรรษที่ 6 
เพ่ือเป็นที่เก็บนํา้สาํหรบัใชใ้นพระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามที่กรุงอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดลอ้มเมือง จุนํ้าได ้
ทัง้หมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร 
เสาส่วนใหญ่เป็นแบบไอออนิกและ
แบบคอรินเทียน ท่ามกลางแสงสลวั 
ที่น่ีดูขึมขลงั น่าทึ่งในแนวคิดและ
การก่อสรา้ง เสาคํา้ยนัเรียงรายกว่า
สามรอ้ยตน้น้ัน เสาที่ใคร ๆ ก็ตอ้ง
ไปด ู คือ เสารูปดวงตา เขาว่านํ้าตา
จากดวงตาเหล่าน้ันเพ่ือเหล่าทาส
นับรอ้ยที่ตายในการก่อสรา้ง และ
เสาอีก 2 ตน้ที่ไม่ควรพลาดชม 
ไดแ้ก่ เสาที่มีฐานเป็นหวัของเมดู
ซากลบัหวั และเสาหวัเม 
ดูซาตะแคงขวา อโุมงคเ์ก็บนํ้านี้ถูก
ลืมไปนานหลายศตวรรษ และมาพบ
โดยบงัเอิญโดย Peter Gylius ชาวฝรัง่เศส ในปี 1545 ขณะที่เขาทํางานวิจยัไบแซนไทนโ์บราณใน
เมือง แตก่วา่จะจดัการและเปิดใหเ้ขา้ชมไดก็้เม่ือปี 1987 
ตลาดแกรนดบ์าซา่ร ์ Grand Bazaar ตลาดเก่าแก่อายุกว่าหา้รอ้ยปีแห่งอิสตนับูล แกรนด ์
บารซ์ารถ์ูกสรา้งขึน้ต ัง้แต่ปีค.ศ.1455 มีอายุประมาณกว่า 500 ปี มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 
และความกวา้งใหญ่ของตลาด ซึง่มีรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น มีถนน 65 เสน้ เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงที่เงิน
สะพดัมากๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคญั และเป็นแลนดม์ารค์จุด
ศนูยก์ลางแห่งกรงุอิสตนับูลเหตผุลหน่ึงอาจเป็นเพราะประเทศตรุกีตัง้อยู่ระหว่างทวีปยโุรปและทวีปเอเชยี 
ทําใหมี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกนัเขา้มาจากทัง้สองฝ่ัง บวกกบัความหลากหลายของสินคา้ที่มีให ้
เลือกสรรมากมายดว้ยลกัษณะเฉพาะของสินคา้ และความเป็นตลาดที่ยงัคงเก๋า โดยเปิดใหบ้ริการทุก
วนัยกเวน้วนัอาทิตย ์ ตัง้แตเ่วลา 9 โมงจนถึงหน่ึงทุ่ม…จนถึงเวลานัดหมาย 

18.00 น. รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ   
วนัท่ี 9_  กรุงเทพมหานคร 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK 68 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2-8f85_PQAhVGKo8KHfoTDBsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seeworldleisure.com%2Ftravel_information_detail.php%3Finfordet%3D44&usg=AFQjCNEWT-pn4Hch53JTc7oXDHgotI6cmg
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หมายเหต ุ:  
1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทาํการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเที่ยว ไดต้ามรายการ  
อตัราคา่บริการ : โปรแกรม SCENIC TURKEY –TROY9D  
เน่ืองจากเป็นราคาต ัว๋กรุป๊ พิเศษ จึงไมมี่ราคาสําหรบัเดก็ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

*ผูใ้หญ ่ (12 ปี ขึน้ไป) บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ 25-30   ทา่น ตามที่ไดต้กลงกบัทางบริษทัฯ 
*** ราคาอาจมีการปรบัขึน้-ลง ตามราคานํา้มนั และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ 

เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน กบัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลี่ยนแปลงนี ้ ทางบริษทัฯ จะ
ยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาคญั *** 

เพ่ือประโยชนข์องผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทวัร ์ และการยกเลิกทวัร ์ ท่ีระบุในรายการทัง้หมด
หลงัจากท่านทําการจองทวัรแ์ลว้ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว 

หมายเหต ุ
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือปรบัแปลี่ยนราคา ในกรณีทีมี่ผูเ้ดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 
เง่ือนไขการจองทวัร ์ โปรแกรม Scenic Turkey –Troy 9 Days  (TK) 
การชาํระเงิน งวดท่ี1: สํารองท่ีนั่งมดัจําท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดท่ี2: ชาํระส่วนท่ีเหลือท ัง้หมด   ภายใน 45 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
หมายเหตุ : อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินหรือแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทาง
โทรศพัทจ์กัเป็นพระคณุย่ิง..ราคาดงักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมในการโอนของธนาคารขออภยัในความไม่สะดวก 
อตัราน้ีรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ช ัน้นักท่องเที่ยว สายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน(์นํ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 
20 กิโลกรมั/ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบิน, คา่ภาษีนํา้มนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี 
 โรงแรม ที่พกั พรอ้มอาหารเชา้บุฟเฟต ์ อาหารตามที่ระบใุนรายการตามรายการที่ระบุ 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบุ 
 คา่รถโคช้ แอร ์ ในการนําเที่ยวตามรายการ 
 คา่นํา้ระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ / นํา้ด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด /ทา่น 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น+คนขบัรถ  (คิดเป็น 9 วนั รวมเท่ากบั 45 USD) 
 คา่ประกนัอบุติัเหต ุ1,000,000 บาท ( สาํหรบัอาย ุ 70 ปีขึน้ไป คุม้ครอง 50%) 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง  

2-3 ท่าน 
พกัหอ้งเดีย่ว 

จา่ยเพิ่ม 

21-29 ต.ค./9-17 พ.ย.62 49,900.- 7,500.- 
ชัน้ธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัรเ์ร่ิมตน้ท่ีท่านละ  90,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมื่อท่ีนั่ง confirm เท่านัน้) 
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*หากทา่นสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได*้ 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 399 บาท [ระยะเวลา 9-10 วนั] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายไุม่เกิน 75 ปี 
 [รกัษาพยาบาลจากอบุติัเหตแุละสขุภาพวงเงิน 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ืองในประเทศไทยหา้หม่ืนถึง5

แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 2 ลา้นบาทถึง 5ลา้น]ปล.ขึน้อยู่แผนประกนัที่ทา่นเลือก 
อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด, โทรศพัท,์แฟกซ,์ เครื่องด่ืมมินิบาร ์ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์  ขึน้อยูก่บัการบริการ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  
 คา่นํา้หนักเกินพิกดั 20 กิโลกรมั ตอ่ทา่น 
 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําใหด้แูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพ่ือป้องกนัการสญูหาย 
 ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แตค่วามประทบัใจในบริการ 
การใหทิ้ปตามธรรมเนียม ทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของ

ท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 
 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ทา่นละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั ก่อนการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ทา่นละ  5,000 บาท 
          5.3 ยกเลิก 15-29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระทา่นละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่

พกัในตา่งประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสูญหาย, 
ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

4)  หากทา่นยกเลิกกอ่นรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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6) ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณี

ตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรด
สอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ 
ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 
ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 
สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนําให ้
นักทอ่งเที่ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเที่ยวมากกวา่ 
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางไดก้ระเป๋า
เดินทางเพ่ือโหลด สาํหรบัช ัน้ทอ่งเที่ยว ทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand Carry (น้ําหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
หมายเหต ุ
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมี่ผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นการเดินทาง 
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ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 2,000 บาท  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบินการ

นัดหยุดงานการประทว้งภยัธรรมชาติ การก่อจลาจลอุบติัเหตุ ปัญหาการจราจรฯลฯทัง้นี้จะคํานึงและรกัษาผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ 

 เน่ืองจากการทอ่งเที่ยวนี้เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ใน
กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ ์ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัรจ์ดัให ้ ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมืองและไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ทา่นชาํระมาแลว้
หากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะบริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบ หากท่าน
ถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

ต ัว๋เครือ่งบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ําหนดซึง่ทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษัทไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบิน
เทา่น้ัน(ในกรณีที่ต ั๋วเครื่องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 

 ทา่นที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชน่เชยีงใหม่ภเูก็ตหาดใหญฯ่ลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอคํายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ
ยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัรน้ั์นยกเลิกบริษทัฯไม่
สามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได ้

 เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple 

Room ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซึง่มกัมีความแตกต่างกนัซึง่อาจจะทําให ้
ทา่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้ริการ
ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้ัน 

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึน้เครือ่งบิน 
 กรณุางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบินเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนําติดตวัขึน้บนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลช ัน่นํ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้

โดยจะอนุญาตใหถื้อขึน้เครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่เดียวกนัในถงุใสพรอ้มที่จะ
สาํแดงตอ่เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุวนัเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึน้เครื่องไดแ้ละหา้มมี
รอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

ปัจจุบนัสาํหรบัผูถื้อ passport ไทยไม่ตอ้งทําวีซา่สําหรบัเขา้ตุรกีแลว้คะ 


