
#12712 ทัวรตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน ปราสาทปุยฝาย
พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม บิน TK
ทัวรตุรกี อิสตันบูล นั่งเรือขามชองแคบดารดะเนลส ถายรูปกับมาไมฮอลิวูด ชม
เมืองโบราณทรอย โรงงานผลิตเส้ือหนัง เอฟฟซุส บานพระแมมารี ปามมุคคาเล
ปราสาทปุยฝาย สถานีคารวาน พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม นครใตดินคาดัค
ทะเลสาบนํ้าเค็ม พระราชวังทอปกป



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - อิสตันบูล - ชองแคบดารดะเนลส - ชานัคคาเล - ทรอย - มาไม
จําลองแหงทรอย - ไอยวาริค   

HALIC
PARK
HOTELหรือ
เทียบเทา

3 คูซาดาสึ - โรงงานหนังชัน้นํา - เมืองโบราณเอเฟซุส - บานพระแมมารี - ปามุคคาเล   

NINOVA
THERMAL
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 ปราสาทปุยฝาย - คอนยา   
OZKAYMAK
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 คัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม - นครใตดินชาดัค - รานพรม
(โรงงานทอพรม) - โรงงานเซรามิค - โรงงานเคร่ืองประดับ (รานเคร่ืองประดับตุรกี) -
โรงแรมถ้ํา

  

AFINA
CAVE
HOTEL หรือ
เทียบเทา

6 ทะเลสาบเกลือ - อังการา - อิสตันบูล   

GOLDEN
WAY
HOTEL หรือ
เทียบเทา

7 สุเหราสีน้ําเงิน - อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม - สุเหราเซนตโซเฟีย - พระราชวังทอ
ปกาปี - สไปซมารเกต - ทาอากาศยานอิสตันบูล    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 ฿30,900 ฿30,900 ฿29,900 ฿5,500

6 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 ฿31,900 ฿31,900 ฿30,900 ฿5,500

27 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 ฿30,900 ฿30,900 ฿29,900 ฿5,500

3 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 ฿29,900 ฿29,900 ฿28,900 ฿5,500

17 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 ฿31,900 ฿31,900 ฿30,900 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - อิสตันบูล - ชองแคบดารดะเนลส - ชา
นัคคาเล - ทรอย - มาไมจําลองแหงทรอย - ไอยวาริค

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

19.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุววรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลน เคานเตอร U ประตู 9 Turkish
Airlines (TK) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK65

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

04.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูรก ประเทศตุรกี พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาท่ี (เวลาทอง
ถิ่นท่ีตุรกีชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสtตันบูลเป็นเมือง
สําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย)

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองชานักกาเล(Canakkale)***ใชเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง***เป็นเมืองท่ีปัจจุบันเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
ตุรกี มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตร

ระหวางทางใหทานไดสัมผัสบรรยากาศน่ังเรือเฟอรรี่ขาม ชองแคบดารดะเนลส ตั้งอยูทาง ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ตุรกี กั้นระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลีของตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมารมะรากับทะเล
อีเจียน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่



ระหวางทาง แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไมเมืองทรอย (Trojan horse)เป็นมาขนาดใหญท่ีทําจากไม จากมหากาพยอี
เลียดเรื่องสงครามเมืองทรอย

ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพยเรื่อง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามวา ‘โฮเมอร’ (Homer)
ไดมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไววา ‘กรุงทรอย มีท่ีตั้งอยูในบริเวณจุดยุทธศาสตรท่ีดีท่ีสุดของชองแคบ
เฮลเลสพอนด (Hellenpond)

ดินทางสูเมืองไอวาลิค***ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง***

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก HALIC PARK HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานระดับดาวตุรกี ท่ีเมืองไอวาลิค

ทาอากาศยานอิสตันบูล

อิสตันบูล

ชองแคบดารดะเนลส

ชานัคคาเล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมี
การเปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝ่ัง Thrace ของบ
อสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝ่ังอนาโตเลีย การไดไปเยือนเหมือนการอยูคาบเกี่ยวระหวาง 2
อารยธรรมท่ีมีคุณคาด่ังอัญมณีของโลก

เป็นชองแคบท่ีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ท่ีกั้นระหวางคาบสมุทรกัลลิโพ
ลี (Gallipoli) ของตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนท่ีอยูในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเล
มารมะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean)

เมืองน้ีตั้งอยูบนทะเลมารมาราและทะเลอีเจียนบนชายฝ่ังทางตอนใตของดารดาแนลส
เมืองแหงน้ีเคยเป็นชุมทางการคา ศูนยกลางการเดินเรือเชื่อมตอเอเชียกับยุโรป เมืองน้ียัง
เป็นเมืองท่ีตั้งของเขตทรอย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของมาไมเมืองทรอยซ่ึงจัดแสดงท่ีริมทะเล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 คูซาดาสึ - โรงงานหนังชั้นนํา - เมืองโบราณเอเฟซุส - บาน
พระแมมารี - ปามุคคาเล

ทรอย

มาไมจําลองแหงทรอย

ไอยวาริค

เป็นเขตเมืองโบราณหน่ึงบนฝ่ังทะเลใกลๆ ปากชองแคบดารดะเนลส ท่ีแยกยุโรปกับ
เอเชียออกจากกันในเมืองชานัคคาเล เชนเดียวกับชองแคบบอสฟอรัสทางเหนือของทะเล
มารมารา ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีนักโบราณคดีไดขุดคนพบ ใหซากปรักหักพังท้ังหลาย
ปรากฏตอสายตาของคนรุนหลัง นอกจากน้ีตุรกียังไดสรางมาไมจําลอง (Wooden Horse
of Troy) ขึ้นในชานัคคาเล เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก ท่ีหลงใหลในมหากาพยอี
เลียด ไดเห็นดวยตาของตนเองดวย

เป็นมาไมท่ีเป็นสัญลักษณสงครามท่ีสําคัญในตํานานของกรีก เป็นสงครามระหวาง
กองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย โดยกรีกไดสรางมาไมโทจันขึ้นเพ่ือเป็นแผนการหลอก
ชาวทรอย เพ่ือลอบเขาไปยึดเมือง

เมืองไอยวาริค เป็นเมืองชายทะเลท่ีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝ่ังทะเลอีเจียน
ของตุรกี ลอมรอบดวยหมูเกาะไอยวาริคซ่ึงหันหนาเขาหาเกาะ Lesbos

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HALIC PARK HOTELหรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรม

เดินทางสู เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทานชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง ท่ีมีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบทันสมัย
มีน้ําหนักเบา ฟอกหนังดี น ุมบางเบา สวมใสสบายขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาครึ่งตอครึ่ง เพราะตุรกีเป็นผูผลิต
และสงออกไปขายท่ัวโลก

จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีไดมีการบํารุงรักษาไวเป็นอยางดีแหงหน่ึงของโลก เมือง
เอฟฟิซุสเป็นเมืองในยุคโบราณท่ีย่ิงใหญ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส
รุงเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มีอายุกวา 2,500 ปี

นําทานชมบานพระแมมารี (House of Vergin Mary)เชื่อกันวาเป็นท่ีสุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมใน
บานหลังน้ีตั้งอยูบนภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักครั้ง

จากนั้นนําทานเดินสู ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

ค่ํา



รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก NINOVA THERMAL HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมือง PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี

คูซาดาสึ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองตากอากาศบนชายฝ่ังทะเลอีเจียนของตุรกี เป็นศูนยกลางของเขตชายทะเลท่ี
มีชื่อเดียวกันภายในจังหวัด Aydın Kuşadası และเป็นจุดหมายปลายทางการลองเรือ
สําราญขนาดใหญบนชายฝ่ังทะเลอีเจียนตะวันตก ขึ้นชื่อวาเป็นหน่ึงในเมืองท่ีนาดึงดูด
ท่ีสุดของทะเลอีเจียนและเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โรงงานหนังชั้นนํา

เมืองโบราณเอเฟซุส

บานพระแมมารี

ปามุคคาเล

 บาย

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑเสื้อหนัง ตามอัธยาศัย

เป็นอดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย มีอายุราว 2 พันปี ซ่ึงถือวาเป็นเมืองเกาท่ีมีสภาพ
สมบูรณมากท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอ่ืนๆในยุคเดียวกัน) ปัจจุบันจะทําการ
ขุดแตงบูรณะไดแคเพียง 10 กวาเปอรเซ็นต แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียมไปดวยเสนหแหง
อารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคท่ียังคงอยูคูกับตุรกี ใหนักทองเท่ียวไดชมกัน
มากมายผานงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมไปถึงผานทางความเชื่อตางๆ

เชื่อกันวาเป็นท่ีสุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ตั้งอยูบน
ภูเขาสูง เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสัก
ครั้ง บานพระแมมารี มีลักษณะเป็นบานชั้นเดียว ภายในเป็นหองโถงกวาง ๆ ไมมีสิ่ง
ตกแตงภายในมากนัก มีภาพเขียนท่ีฝาผนังและแทนบูชา

เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวสุด มีไฮไลทคือปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร บอน้ํารอน
ศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี ท้ังงดงามราวกับเป็นน้ําพุรอนจากสวรรค และมีสรรพคุณในการบําบัด
โรคจนกลายเป็นสปาธรรมชาติมานานกวาพันปี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ปราสาทปุยฝาย - เมืองคอนยา

วันท่ี 5 เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน - พิพิธภัณฑกลางแจงตุรกี
- นครใตดินชาดัค - รานพรม/โรงงานทอพรม - โรงงาน
เซรามิค - โรงงานเคร่ืองประดับ/รานเคร่ืองประดับตุรกี -
โรงแรมถ้ํา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรม

จากนั้น ชม ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูในเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ
(Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเป็นระเบียงน้ําพุเกลือรอน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินไหวของโลกในอดีต มีความยาว
ประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น เดินทางสูเมืองคอนยา***ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง***เมืองน้ีเป็นเมืองสําคัญทางศาสนาอิสลามเป็นเมือง
ตนกําเนิดศาสนาอิสลาม อีกลัทธิหน่ึงเรียกวาลัทธิ Mevlevi หรือ ลัทธิลมหวน การปฏิบัติยอมรับนับถือเหมือนอิสลามทุก
ประการ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก OZKAYMAK HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมืองคอนยามาตรฐานระดับดาวตุรกี

ปราสาทปุยฝาย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นน้ําพุเกลือแรรอนท่ีมีลักษณะเป็นหนาผาท่ีกวางใหญ ดานขางของอางน้ําจะเป็นรูปราง
คลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง มองดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝาย นํา้แรท่ี
ไหลลงแตละชั้นจะกลายเป็นหินปูนยอยหอยเป็นรูปตางๆ อยางมหัศจรรย ในอดีตชาว
โรมันเชื่อวาน้ําท่ีน่ีสามารถรักษาโรคได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คอนยา บาย

ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวกเติรกบน
แผนดินตุรกี ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกด้ังเดิมมีใหเห็นอยางโดดเดนท่ีน่ี และยังเป็น
เมืองท่ีเป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี ท่ีถือกําเนิดมาจากการกอตั้งของเมฟลานา เยลา
เลดิน ผูซ่ึงเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานท่ีทําใหชาวคริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนา
อิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษในสายตาเหลาสาวก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 OZKAYMAK HOTEL หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรม

เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต แปลวา“ดินแดน
มาพันธุดี” ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกีเป็นพ้ืนท่ีพิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อ
ประมาณ 3 ลานปีมาแลว (ปัจจุบันภูเขาไฟท้ัง 2 ดับแลว)

แวะชมสถานีคาราวาน(Caravanserai)มักจะเป็นสิ่งกอสรางท่ีมีอิทธิพลจากเปอรเชียท่ีกอสรางเป็นท่ีพักเล็กขางทางท่ีนัก
เดินทางสามารถใชสําหรับการพักผอนใหหายเหน่ือยจากการเดินทาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ชมพิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามและเต็มไปดวย
คุณคาทางประวัติศาสตร ไดรับขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี 1984 สรางโดยชาวคริสตท่ีหลบหนีการ
เขนฆาคนตางศาสนาของทหารออตโตมัน

จากนั้น นครใตดินคาดัค(Underground City of Caduk)เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพ่ือใชเป็นท่ี
หลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต

ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง
หาซ้ือไดท่ัวไป ลวดลายแตกตางกันออกไปตามแหลงท่ีผลิต แตละทองถิ่นจะมีสินคาขึ้นชื่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคา
แพงจะทอดวยขนสัตว มีชื่อเสียงมากท่ีสุดตองเป็นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสนใบท่ี
ใชทอคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมท่ัวไป ท่ีนิยมขายกันอยางแพรหลาย ทําจากวัสดุ ท้ังขนสัตว ฝาย ไหม ระหวางการทอเมื่อผูกปม
แลวจะตัดเสนใยออก จะเหลือเพียงดานเดียวท่ีมีขนปุยฟูขึ้นมา เป็นลวดลายตามท่ีตองการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจาก
ขนสัตว ฝาย และไหม ราคาถูกกวาฮาลี ชนิดท่ีมีชื่อเสียงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น

ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญทานเลือกชมสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นําทานชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชวระบําหนาทอง” Belly Danceเป็นการเตนรําท่ีเกาแกอยางหน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อ
ประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียน ***ทานจะไดรับประทานเครื่องด่ืมทองถิ่นไมอ้ัน***

ท่ีพักพักโรงแรมตกแตงสไตลถํ้า 1 คืน AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกันมาตรฐานระดับดาวตุรกี

คัปปาโดเกีย

คาราวานสไลน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นบริเวณท่ีอยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟ ทําใหลาวาท่ีพนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบริเวณทับถม
เป็นแผนดินชั้นใหมขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน
กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับลานปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลาดแปลกตานาพิศวง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกัน
วา “ปลองไฟนางฟา”

เป็นโรงแรมท่ีพักสมัยโบราณท่ีสามารถใหคนมาจอดรถคาราวานของเขาได เป็น 1 ใน 3
อนุสรณท่ีสําคัญของโรงแรมคาราวานในประเทศตุรกี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



้ ์

พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม

นครใตดินชาดัค

รานพรม (โรงงานทอพรม)

โรงงานเซรามิค

โรงงานเครื่องประดับ (รานเครื่องประดับตุรกี)

เป็นพิพิธภัณฑกลางแจงซ่ึงเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความ
คิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ
และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต

นครใตดินชาดัค Underground City of Chadak เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป
เพ่ือใชเป็นท่ีหลบภัยจากขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุกอยางท้ังหอง โถง
หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ

พรมเป็นสินคาท่ีมีชื่อเสียงของตุรกี ซ่ึงมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเสนใยท่ีใชทอ
คือ ฮาล่ือและคิลิม ฮาล่ือเป็นพรมแบบท่ัวไปท่ีเห็นกัน วัสดุท่ีใชทอมีท้ังขนสัตวฝาย ไหม
เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก ดานหน่ึงจึงปุยขึ้นเป็นลายตามท่ีชางตองการ สวนคิลิมใช
วัสดุเหมือนกัน แตทอโดยไมตัดดายพรม จึงมีลายเหมือนกันสองดาน

ชมโรงงานเซรามิคคุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

เลือกชม เลือกซ้ือเครื่องประดับจากประเทศตุรกีกันไดตามอัธยาศัย

โรงแรมถํ้า คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 AFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 6 ทะเลสาบเกลือ - อังการา - อิสตันบูล

 หมายเหตุ ในกรณีโรงแรมสไตลถํ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ชโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกันแทน

 กิจกรรม เชา

กิจกรรมขึ้นบอลลูน: คาบริการทานละ 250 USD โดยประมาณ

น่ังรถจิฟ๊: Jeep safari ราคาประมาณ 100-120 USD
**ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโดยสอบถามกับทางบริษัทอีกครั้งหน่ึงกอนวันเดินทาง**

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู กรุงอังการา (Ankara)ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง หรือท่ีมีชื่อตามประวัติศาสตรวา Angora
เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญอันดับ ๒ รองจากนครอิสตันบูล

ระหวางทาง แวะถายรูป ทะเลสาบน้ําเค็ม (Lake TuzTuzGolu)ทะเลสาบน้ําเค็มท่ีใหญเป็นอันดับสองของตุรกี เมื่อหนา
รอนมาถึงน้ําจะเหือดแหงเหลือแตเพียงเกลือกองเป็นแผนหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสีขาวสุดลูกหูลูกตา และยัง
เคยเป็นสถานท่ีถายทําหนัง Star War อีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบริเวณชองแคบ
บอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟ
อรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวท่ีเมือง ISTANBULมาตรฐานระดับดาวตุรกี

ทะเลสาบเกลือ

อังการา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) เป็นทะเลสาบท่ีเรียกไดวามีความเค็มท่ีสุดในโลก แถมน้ํา
ทะเลท่ีเป็นสีแดง ก็ดูแปลกตา เป็นทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของประเทศตุรกี ซ่ึง
สาเหตุท่ีมีน้ําทะเลเป็นสีแดงก็เพราะวาแทจริงแลวมันคือสีของสาหราย ‘Dunaliellam
salina’ หากเดินทางไปเท่ียวทะเลสาบเกลือในหนารอน น้ําทะเลสาบจะเหือดแหงเหลือ
เพียงแตกองเกลือท่ีตกผลึกเป็นแผนหนาหลายสิบเซ็นติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสีขาวสุด
สายตา และท่ีทะเลสาบเกลือแหงน้ียังเคยเป็นสถานท่ีถายทําหนัง Star War อีกดวย

อังการาเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี ตั้งอยูบนฝ่ังทวีปเอเชีย เป็นเมืองท่ีใหญเป็น
อันดับสองของตุรกีรองจากอิสตันบูล และยังเป็นเมืองเกาแกท่ีมีรองรอยประวัติศาสตรยุค
จักรวรรดิออตโตมันอยูมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 สุเหราสีน้ําเงิน - อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม - สุเหรา
เซนตโซเฟย - พระราชวังทอปกาป - สไปซมารเกต - ทา
อากาศยานอิสตันบูล

คาบอลลูนไมไดรวมอยูในรายการ อัตราคาบริการทานละ 230 USD โดยประมาณ โดยสอบถามราคากับทางหัวหนาทัวรอีกที
ในวันท่ีจะเดินทาง

อิสตันบูล
เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝ่ัง Thrace ของบ
อสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝ่ังอนาโตเลีย การไดไปเยือนเหมือนการอยูคาบเกี่ยวระหวาง 2
อารยธรรมท่ีมีคุณคาด่ังอัญมณีของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรม

จากนั้น ชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก” (Blue Mosque) สุเหราสีน้ําเงินสถานท่ีท่ีไมควรพลาดเมื่อเดิน
ทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวาสุเหราสุลตานอาหเมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหราท่ีมีแรงบันดาล
ใจมาจากการสรางท่ีตองการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวาวิหารเซนตโซเฟียในสมัยนั้น

ชมอุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern)เป็นอุโมงคเก็บน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บ
น้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายใน
อุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญตั้งแตค้ําเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน ใชเก็บน้ําเอาไวอุปโภคบริโภคภายในวัง

จากนั้น ชม จัตุรัสสุลตาน อาหเหม็ด(Sultanahmed Complex)หรือท่ีมีชื่อเรียกมาแตโบราณวา ฮิปโปโดรม
(Hippodrome)ซ่ึงยานแหงน้ีแตเดิมเป็นจุดศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซนไทนและใชเป็นลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)เดิมเคยเป็นโบสถของคริสตศาสนา ตอมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหรา ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ ตั้งอยูท่ีนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ่งกอสรางท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงและมักถูกจัดใหอยูในรายการสิ่ง
มหัศจรรยของโลกในยุคกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท่ีใหญท่ีสุดในโลกมานานเกือบพันปี

ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace)อันเป็นพระราชวังท่ีประทับของสุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพร
รดิเมหเม็ตผูพิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปึเคยเป็นสถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใชของ
สุลตานชาวตุรกี

จากนั้น ชอปป้ิง ณ สไปซมาเก็ตเป็นตลาดท่ีมีอายุเกาแกยาวนาน ถึง 350 กวาปีสินคาท่ีขายอันดับหน่ึง ไดแกเครื่องเทศ
ตามชื่อของตลาดสไปซ โดยแทบทุกรานจะมีกระบะไมวางเรียงกัน แตละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกล่ินตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินอิสตันบูล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



สุเหราสีนํ้าเงิน

อุโมงคเก็บนํ้าเยเรบาตัน

ฮิปโปโดรม

หรือชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดท่ี 1 ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิซนิค
ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ เชนกุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เป็นตน ตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ
สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่ง
กอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป

อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซ่ึง
เป็นอุโมงคเก็บน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000
ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8
เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญค้ําเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนท่ี
เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาด
ใหญ

สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรนาท่ีใชสําหรับการแขงมา และ
กิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสาม
แหงคือ เสาโอบีลิสกฟาโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนส
แตนตินมหาราชนํามาจากเมืองคารนัคประเทศอียิปในสมัยท่ีมีการขนยายอนุสาวรียตางๆ
มาจากอาณาจักรยุคโบราณ, เสางู (Serpentine colum) สลักเป็นรูปสามเหล่ียมตัวกระ
หวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูท่ีวิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟี, เสาคอลัมนคอนสแตนตินท่ี
7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.940 แตไมทราบประวัติท่ีแนชัด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สุเหราเซนตโซเฟย

พระราชวังทอปกาป

สไปซมารเกต

 บาย

ในอดึตโบสถแหงน้ีเป็นโบสถท่ีไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต แตปัจจุบันเป็นท่ี
ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม สรางโดย "พระเจาจักรพรรดิค์อนสแตนติน" โดยโบสถ
แหงน้ีใชเวลาสรางถึง 17 ปี แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผาทําลายหลายครั้ง วอดวายนับไม
ถวน โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจากความขัดแยงทางศาสนาระหวางศาสนาคริสตและศาสนา
อิสลาม

เป็นพระราชวังท่ีประทับของสุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพรรดิเมหเม็ตผู
พิชิต' ในอดีตเคยเป็นสถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใชของสุลตานชาว ตุรกี ซ่ึงคัดเลือกเด็ก
ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเป็นเติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมาเมื่อ
ขุนทหารเหลาน้ีออกมารับราชการเป็นใหญเป็นโตในวังก็กลายเป็นหอก ขางแคร และใน
บางยุคก็รวมกอการปฏิวัติรัฐประหารเลยดวยซ้ํา

ตลาดตั้งอยูในรมและเป็นตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนดบารซาร เป็น
ตลาดเครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูล โดยเป็นสวนหน่ึงของศูนยการคา เยนี คามี รายไดจาก
คาเชารานสวนหน่ึงจะนํามาบํารุงมัสยิดและกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ มักเรียกขานกันจน
ติดปากวาตลาดอียิปต เพราะท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องสินคาท่ีนําเขาจากกรุงไคโร



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานอิสตันบูล คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็น
สนามบินพลเรือนในเวลาตอมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมี
การเปล่ียนชื่อเป็นทาอากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal
Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

 กิจกรรม เชา

01.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอรกิชแอรไลนเท่ียวบินท่ี TK68

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิมทานละไมเกิน 4,000 บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา

30 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง30วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินTukish Airlines(TK) ตั๋วหมูคณะไมสามารถสะสม

ไมลได

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1 ใบ)กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท
 



อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 80 USD/ทาน
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ

ทานเองช

บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิมทานละไมเกิน 4,000 บาท โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 80 USD/ทาน

กรณีเจ็บปวย

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี เจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมท่ีพัก

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา 

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว Single หองคู Twin/Double อาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น

มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับ
มาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเท่ียวของประเทศตุรกีเทานั้น ไมสามารถเปรียบ
เทียบกับระดับสากลได
 

การยกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

 


