


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานอิสตันบูล - อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปี - อุโมงคเก็บน้ําเยเรบาตัน - ฮิปโปโด
รม - สไปซมารเกต - ชานัคคาเล

Kolin
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 มาไมจําลองแหงทรอย - กระเชาข้ึนเมืองโบราณเพอรกามัม - เพอรกามัม - คูซาดาสึ

Grand
Belish
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 โรงงานหนังชัน้นํา - บานพระแมมารี - เมืองโบราณเอเฟซุส - ปามุคคาเล

Pam
Thermal
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทปุยฝาย - คอนยา - คัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน - โรงแรมถ้ํา

Goreme
Kaya
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ข้ึนบอลลูนชมภูมิทัศนคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม - นครใตดินชาดัค - หมูบา
นอุชหิซาร - รานพรม (โรงงานทอพรม) - โรงงานเซรามิค - โรงงานเคร่ืองประดับ (รานเคร่ือง
ประดับตุรกี) - ระบําหนาทอง - โรงแรมถ้ํา

Goreme
Kaya
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 อังการา - สุสานอตาเติรก - อิสตันบูล

Gonen
Yenibosna
Hotel หรือ
เทียบเทา

8 พระราชวังโดลมาบาเช - ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส - สุเหราสีน้ําเงิน - สุเหราเซนตโซเฟีย -
แกรนดบาซาร - ทาอากาศยานอิสตันบูล -

9 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

18 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 ฿33,900 ฿33,500 ฿32,900 ฿6,000



ไฟท
บิน
ขา
ไป
TK

65 ตั้งแตเดือนเมษายนจะบินเวลาเร็วขึ้นเป็น 21.45 น. - 04.10 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ

เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัว
ทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก
การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
19.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุววรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินเตอรกิชแอรไลน เคาทเตอร U ประตู 9 Turkish Airlines (TK) โดยมี

เจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

21.45 น./22.35 น./22.50 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเท่ียวบินท่ี TK65
ไฟทบินขาไป TK 65 ตั้งแตเดือนเมษายนจะบินเวลาเร็วขึ้นเป็น 21.45 น. - 04.10 น.

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ
ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดใน
ประเทศอีกดวย

เชา
04.10 น./05.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล สนมบินแหงใหม ณ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองท่ีมีประชากรมาก

ท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีป
ยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย)

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร

ชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) อันเป็นพระราชวังท่ีประทับของสุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพรรดิเมห
เม็ตผูพิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)

ชม อุโมงคเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (BASILICA CISTERN) อุโมงคเก็บน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครอิสตันบูลสามารถเก็บน้ําไดมากถึง
88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงคมีเสากรีกตนสูงใหญ
ตั้งแตค้ําเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน ใชเก็บน้ําเอาไวอุปโภคบริโภคภายในวัง โดยลําเลียงน้ํามาจากทะเลดํา ปัจจุบันไมไดใชงานเเลว เป็นเพียง
ท่ีทองเท่ียวอยาเดียวเทานั้น

จากนั้นชม จัตุรัสสุลตาน อาหเหม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรือท่ีมีชื่อเรียกมาแตโบราณวา ฮิปโปโดรม (Hippodrome) ซ่ึง
ยานแหงน้ีแตเดิมเป็นจุดศูนยกลางของเมืองในยุคไบแซนไทนและใชเป็นลานกวางสําหรับแขงกีฬาขับรถมา แตในปัจจุบันเหลือเพียงรองรอย
จากอดีตท่ีมีแคลานและเสาโบราณอีก 3 ตน

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชอปป้ิง ณ สไปซมาเก็ต เป็นตลาดท่ีมีอายุเกาแกยาวนาน ถึง 350 กวาปีสินคาท่ีขายอันดับหน่ึง ไดแกเครื่องเทศ ตามชื่อของตลาด
สไปซ โดยแทบทุกรานจะมีกระบะไมวางเรียงกัน แตละกระบะจะบรรจุเครื่องเทศกล่ินตางๆ

เดินทางสูเมืองชานักกาเล (CANAKKALE) เป็นเมืองท่ีปัจจุบันเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญของตุรกี มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิม
มีชื่อวา โบกาซ่ี (Bogazi)หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร สวนท่ีแคบท่ีสุดกวาง 1.3 กิโลเมตร

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Kolin Hotel หรือเทียบเทา



 รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให
บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็นสนามบิน
พลเรือนในเวลาตอมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการเปล่ียนชื่อเป็นทา
อากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคน
แรกของสาธารณรัฐตุรกี

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส
และทวีปเอเชีย ฝ่ังอนาโตเลีย การไดไปเยือนเหมือนการอยูคาบเกี่ยวระหวาง 2 อารยธรรมท่ีมีคุณคา
ด่ังอัญมณีของโลก

เป็นพระราชวังท่ีประทับของสุลตานมานานกวา 3 ศตวรรษ สรางโดย 'จักรพรรดิเมหเม็ตผูพิชิต' ใน
อดีตเคยเป็นสถานท่ีฝึกขุนนางทหารรับใชของสุลตานชาว ตุรกี ซ่ึงคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวก
นอกศาสนา)มาสอนใหเป็นเติรกและนับถือศาสนาอิสลาม ตอมาเมื่อขุนทหารเหลาน้ีออกมารับ
ราชการเป็นใหญเป็นโตในวังก็กลายเป็นหอก ขางแคร และในบางยุคก็รวมกอการปฏิวัติรัฐประหาร
เลยดวยซ้ํา

อางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงค
เก็บน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สราง
ขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 6 กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีก
ตนสูงใหญค้ําเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนท่ีเดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทานถาย
รูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ

สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรนาท่ีใชสําหรับการแขงมา และกิจกรรม
ตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ เสาโอบีลิ
สกฟาโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหาราชนํามาจาก
เมืองคารนัคประเทศอียิปในสมัยท่ีมีการขนยายอนุสาวรียตางๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ, เสางู
(Serpentine colum) สลักเป็นรูปสามเหล่ียมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูท่ีวิหารเทพอพอลโล
แหงเมืองเดลฟี, เสาคอลัมนคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปี
ค.ศ.940 แตไมทราบประวัติท่ีแนชัด

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดตั้งอยูในรมและเป็นตลาดใหญอันดับสองในอิสตันบูลรองจากแกรนดบารซาร เป็นตลาด
เครื่องเทศแหงกรุงอิสตันบูล โดยเป็นสวนหน่ึงของศูนยการคา เยนี คามี รายไดจากคาเชารานสวน
หน่ึงจะนํามาบํารุงมัสยิดและกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ มักเรียกขานกันจนติดปากวาตลาดอียิปต เพราะ
ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องสินคาท่ีนําเขาจากกรุงไคโร

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Kolin Hotel หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชา ณ
หอง

อาหารโรงแรม

แวะถายรูป กับมาโทรจัน หรือ มาไม
ฮอลิวูด (TROJAN HORSE) เป็นมา
ขนาดใหญท่ีทําจากไม จากมหากาพยอีเลีย
ดเรื่องสงครามเมืองทรอย มาไมน้ีเกิดขึ้น
จากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเขา

เมืองทรอย ท่ีมีปอมปราการแข็งแรง



เมืองน้ีตั้งอยูบนทะเลมารมาราและทะเลอีเจียนบนชายฝ่ังทางตอนใตของดารดาแนลส เมืองแหงน้ี
เคยเป็นชุมทางการคา ศูนยกลางการเดินเรือเชื่อมตอเอเชียกับยุโรป เมืองน้ียังเป็นเมืองท่ีตั้งของ
เขตทรอย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของมาไมเมืองทรอยซ่ึงจัดแสดงท่ีริมทะเล

จาก
นั้น
เดิน
ทาง
สู

เมือง เพอรกามัม (PERGAMON) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

บาย

รับ
ประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูจุดขึ้นกระเชาเมืองเพอรกามัม (PERGAMON) โดยอยูหางจากบริเวณปลายแหลมของทะเลอีเจ้ียน (Aegean Sea)ไป
ประมาณ 16 ไมล (26 กิโลเมตร) ซ่ึงในอดีตเมืองโบราณแหงน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรเพอรกามอน ปัจจุบันเมืองเพอรกามอนได
กลายเป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมกรีกโบราณท่ีสําคัญแหงหน่ึง

จากนั้นเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองทาท่ีสําคัญทางการ
คาอีกเมืองหน่ึงของตุรกี

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Grand Belish Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นมาไมท่ีเป็นสัญลักษณสงครามท่ีสําคัญในตํานานของกรีก เป็นสงครามระหวางกองทัพของชาว
กรีกและกรุงทรอย โดยกรีกไดสรางมาไมโทจันขึ้นเพ่ือเป็นแผนการหลอกชาวทรอย เพ่ือลอบเขาไป
ยึดเมือง

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เป็นกระเชาท่ีนําพานักทองเท่ียวขึ้นไปสูเมืองโบราณเพอรกามัม หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตรท่ีหามพลาด ระหวางทางจะไดชมความงดงามของพ้ืนท่ีชนบทประเทศตุรกีจากมุมสูง

เมืองน้ีตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลีย หางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ํา
ไคซูส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของชาวเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส ซ่ึงเป็นท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินในสรวงสวรรค และตอจากนั้นไป
ขางในจะเป็นบริเวณวิหารเทพเจาซุส(เซอุส) ปัจจุบันน้ีเหลือแตสวนฐานเทานั้น แทนบูชาถูกนําไป
เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพอรกามัมท่ีกรุงเบอรลิน

เป็นเมืองตากอากาศบนชายฝ่ังทะเลอีเจียนของตุรกี เป็นศูนยกลางของเขตชายทะเลท่ีมีชื่อเดียวกัน
ภายในจังหวัด Aydın Kuşadası และเป็นจุดหมายปลายทางการลองเรือสําราญขนาดใหญบน

่ ้ ่ ่ ่ ่ ่ ้

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Grand Belish Hotel หรือเทียบเทา

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

้



ชายฝ่ังทะเลอีเจียนตะวันตก ขึ้นชื่อวาเป็นหน่ึงในเมืองท่ีนาดึงดูดท่ีสุดของทะเลอีเจียนและเป็นท่ีตั้ง
ของสถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญมากมาย

หลังอาหาร นําทานชมโรงงานผลิตเสื้อ
หนังท่ีมีคุณภาพและชื่อเสียงของตุรกี เสื้อ

แจ็ก
เก็ต

และหนัง มีคุณภาพดี
แบบทันสมัย มีน้ําหนัก

เบา ฟอกหนังดี น ุมบางเบา สวมใสสบายขึ้น ราคาถูกกวาในยุโรปหรือสหรัฐอเมริการครึ่งตอครึ่ง เพราะตุรกีเป็นผูผลิตและสงออกไปขายท่ัว
โลก

นําทานชมบานพระแมมารี (HOUSE OF VERGIN MARY) เชื่อกันวาเป็นท่ีสุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบาน
หลังน้ีตั้งอยูบนภูเขาสูงเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักครั้ง

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีไดมีการบํารุงรักษาไวเป็นอยางดีแหงหน่ึงของโลก เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมือง
ในยุคโบราณท่ีย่ิงใหญ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส รุงเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน
มีอายุกวา 2,500 ปี เป็นท่ีอยูอาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ท่ีอพยพมาจากกรีก ซ่ึงรุงเรืองขึ้นมาในศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตกาล

จากนั้นนําทานเดินสู ปามมุคคาเล (PAMUKKALE) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง.

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Pam Thermal Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑเสื้อหนัง ตามอัธยาศัย

เชื่อกันวาเป็นท่ีสุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ตั้งอยูบนภูเขาสูง
เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึ้นไปนมัสการใหไดสักครั้ง บานพระแมมารี
มีลักษณะเป็นบานชั้นเดียว ภายในเป็นหองโถงกวาง ๆ ไมมีสิ่งตกแตงภายในมากนัก มีภาพเขียน
ท่ีฝาผนังและแทนบูชา

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เป็นอดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย มีอายุราว 2 พันปี ซ่ึงถือวาเป็นเมืองเกาท่ีมีสภาพสมบูรณมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอ่ืนๆในยุคเดียวกัน) ปัจจุบันจะทําการขุดแตงบูรณะไดแคเพียง 10
กวาเปอรเซ็นต แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียมไปดวยเสนหแหงอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคท่ียัง
คงอยูคูกับตุรกี ใหนักทองเท่ียวไดชมกันมากมายผานงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมไปถึงผาน
ทางความเชื่อตางๆ

เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวสุด มีไฮไลทคือปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี
ท้ังงดงามราวกับเป็นน้ําพุรอนจากสวรรค และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Pam Thermal Hotel หรือเทียบเทา

เชา

บริการ
อาหารเชา

ณ หองอาหารโรงแรม

้



ในกรณีโรงแรมสไตลถํ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ช
โรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกันแทน

นําทานชม ปามุคคาเล แปลวา ปราสาทปุยฝาย (COTON CASTLE) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูในเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิซลิ (Denizli)
ประเทศตุรกี มีลักษณะเป็นระเบียงน้ําพุเกลือรอน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง
160 เมตร ความงดงามสุดวิจิตรของสถานท่ีแหงน้ีเกิดขึ้นจากบอน้ํารอนท่ีอุดมไปดวยแคลเซียมคารบอเนต หรือหินปูน

เดินทางสู เมืองคอนยา ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุค ซ่ึงเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวกเติรกบน
แผนดินตุรกี ในชวงปี 1071 -1275

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต แปลวา“ดินแดนมาพันธุดี”
ตั้งอยูทางตอนกลางของตุรกี

ระหวางทาง ถายรูปดานหนา ณ สถานีคาราวาน (CARAVANSERAI) มักจะเป็นสิ่งกอสรางท่ีมีอิทธิพลจากเปอรเชีย ท่ีกอสรางเป็นท่ีพัก
เล็กขางทางท่ีนักเดินทางสามารถใชสําหรับการพักผอน ใหหายเหน่ือยจากการเดินทาง สถานีคาราวานตั้งอยูไดจากการคมนาคมทางการคา
การติดตอสื่อสาร และการเดินทางของผูคนในเครือขายของเสนทางการคา (trade routes) เป็นท่ีรูจักในภาษาไทยดวยชื่อเรียกวา "โรงเตีย๊ม"

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Goreme Kaya Hotel (โรงแรมตกแตงสไตลถํ้า) หรือเทียบเทา
ในกรณีโรงแรมสไตลถํ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ชโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกันแทน

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นน้ําพุเกลือแรรอนท่ีมีลักษณะเป็นหนาผาท่ีกวางใหญ ดานขางของอางน้ําจะเป็นรูปรางคลายหอย
แครงและน้ําตกแชแข็ง มองดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝาย นํา้แรท่ีไหลลงแตละชั้นจะ
กลายเป็นหินปูนยอยหอยเป็นรูปตางๆ อยางมหัศจรรย ในอดีตชาวโรมันเชื่อวาน้ําท่ีน่ีสามารถรักษา
โรคได

ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวกเติรกบนแผนดิน
ตุรกี ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกด้ังเดิมมีใหเห็นอยางโดดเดนท่ีน่ี และยังเป็นเมืองท่ีเป็น
ศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี ท่ีถือกําเนิดมาจากการกอตั้งของเมฟลานา เยลาเลดิน ผูซ่ึงเป็นกวีชาว
อัฟกานิสถานท่ีทําใหชาวคริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนาอิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผู
วิเศษในสายตาเหลาสาวก

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เป็นบริเวณท่ีอยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ทําใหลาวาท่ีพนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหม
ขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดิน
ภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับลานปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ดูประหน่ึง
ดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟา”

เป็นโรงแรมท่ีพักสมัยโบราณท่ีสามารถใหคนมาจอดรถคาราวานของเขาได เป็น 1 ใน 3 อนุสรณท่ี
สําคัญของโรงแรมคาราวานในประเทศตุรกี

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Goreme Kaya Hotel หรือเทียบเทา

เชา

กิจกรรมชมบอลลูน
ขึ้นบอลลูน : นําทานไปสัมผัส

บรรยากาศเมืองคัปปาโดเกียยามเชา โดย
การขึ้นบอลลูน โดยทานจะเห็นวิวท่ัวเมือง
คัปปาโดเกี โดยจะน่ังบอลลูนใชเวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง คาบอลลูนไมไดรวมอยูในรายการ คาบริการทานละ 250 USD โดยประมาณ

น่ังรถจิฟ๊ : ใหทานไดเลือกบริการน่ังรถจิฟ๊ JEEP SAFARI ชมวิวบอลลูน โดย ราคาประมาณ 100 - 120 USD

ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโดยสอบถามกับทางบริษัทอีกครั้งหน่ึงกอนวันเดินทาง



กิจกรรมขึ้นบอลลูนและน่ังรถจิฟ๊ไมไดรวมอยูในรายการ ราคา
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงโดยสอบถามกับทางบริษัทอีกครั้งหน่ึง
กอนวันเดินทาง

ในกรณีโรงแรม
สไตลถํ้าเต็ม ทางบริ

ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ชโรงแรมเทียบเทา
ระดับเดียวกันแทน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม
(GOREME OPEN AIR MUSEUM) เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามและเต็มไปดวยคุณคาทาง
ประวัติศาสตร ไดรับขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี 1984 สรางโดยชาวคริสตท่ี
หลบหนีการเขนฆาคนตางศาสนาของทหารออตโตมัน และสรางโบสถไวมากกวา 30 แหง จนกลายเป็น
ศูนยกลางสํานักสงฆเมื่อราวปี 300-1200

บาย

รับประทานอาหารกลาง
วัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จีน

จากนั้นชม นครใต
ดินคาดัค (CARDAK
UNDERGROUND

CITY) เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพ่ือใชเป็นท่ีหลบภัยจากขาศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต โดยท้ัง
จากชาวอาหรับจากทางตะวันออกท่ีตองการเขามายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือหวังผลประโยชนทางการคาและชาวโรมันจากทางตะวันตกดวยเหตุผล
เดียวกัน

ชม หุบเขาอุชิซาร (UCHISAR VALLEY) เป็นหินขนาดใหญท่ีกอตัวขึ้นและสูงตระหงานเหนือภูมิประเทศรอบดาน ดูเหมือนรังมดท่ีเต็ม
ไปดวยรูขนาดเล็กและมืด ปราสาทน้ีดึงดูดผูมาเยือนดวยประวัติอันนาสนใจและทิวทัศนตระการตา ซ่ึงมองเห็นภูมิทัศนโดยรอบและภูเขา
Erciyes ท่ีเห็นอยูลิบๆ มองหารูสีดําท่ีเป็นสัญลักษณทางเขาสูท่ีพัก อุโมงค และรังนกพิราบท่ีสลักเขาไปในเน้ือหินเมื่อหลายรอยปีกอน

ชม โรงงานผลิตพรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม และมีราคาแพง หาซ้ือไดท่ัวไป
ลวดลายแตกตางกันออกไปตามแหลงท่ีผลิต แตละทองถิ่นจะมีสินคาขึ้นชื่อของตนเองโดยเฉพาะ พรมท่ีมีราคาแพงจะทอดวยขนสัตว มีชื่อ
เสียงมากท่ีสุดตองเป็นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสนใบท่ีใชทอคือ ฮาลี (Hali) เป็นพรมท่ัวไป ท่ี
นิยมขายกันอยางแพรหลาย

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ชมการแสดงพ้ืนเมือง “โชวระบําหนาทอง”BELLY DANCE เป็นการเตนรําท่ีเกาแกอยางหน่ึงเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี
ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญท่ีไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมา
จนถึงปัจจุบันและการเดินทางของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเดน สวยงาม จนกลายมาเป็น
ระบําหนาทองตุรกีในปัจจุบัน

พักท่ี Goreme Kaya Hotel หรือเทียบเทา
ในกรณีโรงแรมสไตลถํ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ชโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกันแทน

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไฮไลทหน่ึงของการทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีตุรกี คือการขึ้นบอลลูนชม เมืองในหินผาท่ี
Cappadocia แมคาใชจายจะสูงเอาการ แตก็เป็นครั้งหน่ึงในชีวิต ท่ีประทับใจแนะนําใหลองไป
สัมผัส บรรยากาศและประสบการณน้ีเมื่อทองเท่ียวในตุรกี มองเห็นลิปๆ ไปสุดตาในหุบเขา คือ
มหัศจรรยธรรมชาติ เมืองในศิลาท่ีคราวหน่ึงยอนไปไมนานในสมัยประวัติศาสตร ท่ีมีเรื่องราวอัน
ซับซอนทางประวัติศาสตรใหเลาขานสืบมา

เป็นพิพิธภัณฑกลางแจงซ่ึงเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว
คริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเป็นการปองกัน
การรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Goreme Kaya Hotel หรือเทียบเทา



ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในนครใตดินท่ีสําคัญของตุรกี ซ่ึงเกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป เพ่ือใชเป็นท่ีหลบ
ภัยจากขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่องทุกอยางท้ังหอง โถง หองนอน หองน้ํา หองถนอม
อาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ

เป็นหมูบานท่ีมีภูเขาขนาดใหญซ่ึงมีรูพรุนไปจนท่ัว ในสมัยกอนมีไวเป็นปอมปราการเอาไวสอดสอง
ขาศึกลักษณะคลายจอมปลวกหรือรวงผึ้งขนาดใหญ รวมๆ มีหินรูปกรวยคว่ํา รูปกระโจม
กระจัดกระจายอยูรอบๆ ชมวิวอันสวยงามของคัปปาโดเกีย และยังมองเห็นลักษณะของธรรมชาติท่ี
เป็นเหมือนแคนยอน คล่ืนหิน และหมูหินรูปทรงแปลกตา

พรมเป็นสินคาท่ีมีชื่อเสียงของตุรกี ซ่ึงมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเสนใยท่ีใชทอคือ ฮาล่ือ
และคิลิม ฮาล่ือเป็นพรมแบบท่ัวไปท่ีเห็นกัน วัสดุท่ีใชทอมีท้ังขนสัตวฝาย ไหม เมื่อผูกปมแลวจะตัด
เสนใยออก ดานหน่ึงจึงปุยขึ้นเป็นลายตามท่ีชางตองการ สวนคิลิมใชวัสดุเหมือนกัน แตทอโดยไม
ตัดดายพรม จึงมีลายเหมือนกันสองดาน

ชมโรงงานเซรามิคคุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

เลือกชม เลือกซ้ือเครื่องประดับจากประเทศตุรกีกันไดตามอัธยาศัย

ระบําหนาทอง Belly Dance เป็นศิลปะการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือทองและ
สะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซ่ีชาวอาหรับกับจังหวพดนตรีท่ีเราใจ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู กรุงอังการา (ANKARA) ใชเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 4 ชั่วโมง หรือท่ีมีชื่อตามประวัติศาสตรวา Angora
เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญอันดับ ๒
รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central
Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหาง
จากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเป็นระยะทาง
ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร

บาย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ

ภัตตาคาร



จาก
นั้นชม สุสานอาตาเติรก (ATATURK MAUSOLEUM MEMORIAL TOMB) เป็นท่ีฝังศพของ Mustafa Kemal Ataturk ผูนําใน
สงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจักรออตโตมันและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส
ซ่ึงทําใหอิสตันบูลเป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอา
นาโตเลีย)

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Gonen Yenibosna Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อังการาเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี ตั้งอยูบนฝ่ังทวีปเอเชีย เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของ
ตุรกีรองจากอิสตันบูล และยังเป็นเมืองเกาแกท่ีมีรองรอยประวัติศาสตรยุคจักรวรรดิออตโตมันอยู
มากมาย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เป็นอนุสรณสถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซ่ึงเป็นผูนําในสงครามกู
อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ผูกอตั้งสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็น
สุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีดวย อนุสรณสถานออกแบบโดย
สถาปนิกชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบัตรตุรกีท่ีพิมพระหวางปี 1966 –
1987 และ 1999 – 2009 จะเป็นรูป ANITKABIR ดวย

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส
และทวีปเอเชีย ฝ่ังอนาโตเลีย การไดไปเยือนเหมือนการอยูคาบเกี่ยวระหวาง 2 อารยธรรมท่ีมีคุณคา
ด่ังอัญมณีของโลก

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Gonen Yenibosna Hotel หรือเทียบเทา

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ชม

พระราชวัง
โดลมา

บาหเช (DOLMABACHE PALACE)
ซ่ึงสรางเสร็จในสมัยของสุลตานอับดุลเม
จิตซ่ึงทรงคล่ังไคลความเป็นยุโรปอยาง

ท่ีสุด
ทรงมี

พระประสงคจะให
พระราชวังแหงน้ีเป็นท่ี
ประทับแหงใหมแทน

พระราชวังทอปกาปิการอสรางพระราชวังโดลมาบาหเชเนนความหรูหราอลังการสะทอนความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีเดนชัด

จากนั้นนําทานลองเรือชมบรรยากาศ ณ ชองแคบบอสพอรัส (BOSPORUS STRAIT) เป็นชองแคบท่ีกั้นระหวางตุรกีเธรซท่ีอยูในทวีป
ยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็นชองแคบหน่ึงของตุรกีคูกับชองแคบดารดะเนลสทางตอนใตท่ีเชื่อมกับทะเลอีเจียน

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชมสัญลักษณของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก” (BLUE MOSQUE) สุเหราสีน้ําเงิน สถานท่ีท่ีไมควรพลาดเมื่อเดินทางมา
เยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวาสุเหราสุลตานอาหเมตท่ี 1 (Sultan ahmet I) เป็นสุเหราท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากการสรางท่ี
ตองการเอาชนะและตองการใหมีขนาดใหญกวาวิหารเซนตโซเฟียในสมัยนั้น ซ่ึงวิหารเซนตโซเฟียไดรับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสิ่ง
มหัศจรรยของโลกในยุคกลาง

นําทานชม ฮายาโซฟีอา (HAGIA SOPHIA) เดิมเคยเป็นโบสถของคริสตศาสนา นิกายอีสเทิรนออรทอดอกซ ตอมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหรา
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ ตั้งอยูท่ีนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ่งกอสรางท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึงและมักถูกจัดใหอยูในรายการสิ่ง
มหัศจรรยของโลกในยุคกลางจุดเดนอยูท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอยางท่ีดีท่ีสุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน

้ ้ ่ ่



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้นชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนดบาซาร (GRAND BAZAAR) เป็นตลาดท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมายาวนานกวา 1,000
ปี นอกจากจะเกาแกท่ีสุดแลว ยังเป็นตลาดในรมสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดในโลกอีกดวย

ค่ํา
อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดแกรนดบาซารเพ่ือความสะดวกสบายในการชอปป้ิง

นําทานเดินทางสูสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT

หลังจากนั้น ใหทานไดพักผอนระหวางรอเปล่ียนเครื่องโดยมีรานคาปลอดภาษี แบรนดสินคาชั้นนํา เชน HERMES, LOUIS
VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมีรานอาหารตางๆอีกมากมาย

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซ่ึงใชเวลากอสรางถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบ
พระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เครื่อง
แกวเจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส หน่ึงในชองแคบเล่ืองชื่ออันดับตนๆ ของโลก เป็นพรมแดน
ธรรมชาติท่ีแบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นชองแคบท่ีเชื่อมตอกับทะเลดํา เขากับ
ทะเลมารมารา ความยาวท้ังสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกวางตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวา
สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หรือชื่อเดิมคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดท่ี 1 ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิซนิค ลวดลาย
เป็นดอกไมตางๆ เชนกุหลาบ ทิวลิป คารเนชั่น เป็นตน ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให
สุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นท่ี
ฝังศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางท่ีอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป

ในอดึตโบสถแหงน้ีเป็นโบสถท่ีไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต แตปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวด
มนตของชาวมุสลิม สรางโดย "พระเจาจักรพรรดิค์อนสแตนติน" โดยโบสถแหงน้ีใชเวลาสรางถึง 17
ปี แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผาทําลายหลายครั้ง วอดวายนับไมถวน โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจากความ
ขัดแยงทางศาสนาระหวางศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม

เป็นตลาดเกาแก สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดท่ี 2 เมื่อปี 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกวา 2
แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ตั้งแตทองหยอง เครื่อง
ประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของท่ี
ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียวเป็นอยางมาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง
ควรตอรองราคาใหมาก

เชา



หาก

ลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก
การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศตุรกี อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให
บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพกอนท่ีจะเปล่ียนเป็นสนามบิน
พลเรือนในเวลาตอมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ไดมีการเปล่ียนชื่อเป็นทา
อากาศยานอิสตันบูลอตาเติรก เพ่ือเป็นเกียรติแก Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคน
แรกของสาธารณรัฐตุรกี

01.25
น./01.50 น.
ออกเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเต
อรกิชแอรไลนเท่ียวบินท่ีTK68

บาย
15.00 น./15.05 น./15.10 น. เดิน

ทาง
ถึงทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ
ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดใน
ประเทศอีกดวย



- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น (หนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล
หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจาย
ทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง
หรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อไดหากมีการปรับ
ราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับใน
เงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน
Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

- กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

- กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท

- สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน
 

- ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไมสามารถสะสมไมลได

- 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

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

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

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขา
เมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

่ ้



- คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 80USD/ทาน
 

- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น (หนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

- อัตราคาบริการไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 80USD/ทาน

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

- กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร
เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึง
เป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

โรงแรมท่ีพัก
- สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปิดหองพัก

เป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา 

- การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยู
คนละชั้น

- มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับมาตรฐานของ
โรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเท่ียวของประเทศตุรกีเทานั้น ไมสามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได

กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิก

กอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

- ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
- ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัต

ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย :
- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะ

ตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีลูกคาติดตอขอ
ยกเลิกกับเซลล


