


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโดฮา	-	ทาอากาศยานอิสตันบูล	-	อิสตันบูล	-	จัตุรัส
สุลตานอาหเหม็ด	(Sultan	Ahmed	Complex)	-	สุเหราสีน้ําเงิน	-
สุเหราเซนตโซเฟีย	-	ชองแคบบอสฟอรัส

พักที่	TITANIC
BUSINESS
BAYRAMPASA
HOTEL	ISTANBUL
ระดับ	5	ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 มัสยิด	Grand	Mosque	-	ตลาดผาไหมเมืองบูรซา	-	เมืองอิชเมียร
(Izmir)

พักที่	RAMAZA
PLAZA	HOTEL
IZMIR	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 เมือง	คูซาดาสึ	(Kusadasi)	-	บานพระแมมารี	-	เมืองโบราณ
เอเฟซุส	-	หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(Roman	Bath)	-	โรงงาน
หนังชั้นนํา	-	เมืองปามุคคาเล	-	เมืองโบราณเฮียราโพลิส

พักที่	COLOSSAE
HOTEL
PAMUKKALE	ระดับ
5	ดาว	หรือเทียบเทา

5 เมืองคอนยา	-	พิพิธภัณฑเมฟลานา	-	เมืองคัปปาโดเกีย
พักที่	GOLD
YILDIRIM	HOTEL
CAPPADOCIA	ระดับ
5	ดาว	หรือเทียบเทา

6 นครใตดินไคมัคลี	-	พิพิธภัณฑกลางแจง	-	โรงงานทอพรม	-
โรงงานเซรามิค	-	ระบําหนาทอง

พักที่	GOLD
YILDIRIM	HOTEL
CAPPADOCIA	ระดับ
5	ดาว	หรือเทียบเทา

7 เมืองอังการา	-	สุสานอตาเติรก	-	ทาอากาศยานอิสตันบูล

8 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

7	เม.ย.	61	-	14	เม.ย.	61 ฿33,999 ฿33,999 ฿32,999 ฿7,000



22.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	8	เคานเตอร	Q	สายการบิน	QATAR
AIRWAYS	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโดฮา	โดย	สายการบินกาตารแอรเวย	เทีย่วบินที	่QR837	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชัว่โมง)
05.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	ประเทศกาตาร	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงอิสตันบูล	โดยสายการบินกาตารแอรเวย	เที่ยวบินที่	QR239	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชั่วโมง)
12.25	น.	ถึง	สนามบินอตาเติรก	กรุงอิสตันบูล	ประเทศตุรกี	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	4

ชัว่โมง)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

ชวงบาย	
นําทานสู	เมืองอิสตันบูล	(iSTANBUL)	เมืองที่มีความสําคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแนนมาก

ที่สุดในตุรกี	เป็นเมืองที่ตั้งอยูริมชองแคบบอสฟอรัส	BOSPHORUS	เดิมชื่อวา	คอนสแตนติโนเปิล	ซึ่งเป็น
อาณาจักรที่ยิ่งใหญในประวัติศาสตร	เป็นเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ัน	จึงสงผลใหอิสตันบูลมี
ชื่อเรียกแตกตางกันออกไป	เชน	ไบแซนเทียม	คอนสแตนติโนเป้ิล	เป็นตน
จากน้ันนําทุกทานสู	จัตุรัสสุลตานอะหเมต	หรือ	ฮิปโปโดรม	สนามแขงมาของชาวโรมัน	จุดศูนยกลาง

แหงการทองเที่ยวเมืองเกา	สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิ	เซปติมิอุส	เซเวรุส	เพื่อใชเป็นที่แสดงกิจกรรมตางๆ	ของ
ชาวเมือง	ตอมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน	ฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางขึน้	ตรงกลางเป็นที่ตั้ง
แสดงประติมากรรมตาง	ๆ	ซึ่งสวนใหญเป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แหงน้ีใชเป็น	ที่จัด
งานพิธี	แตในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานดานหนามัสยิดสุลตานอะหเมต	ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส	3	ตน	คือ
เสาที่สรางในอียิปต	เพื่อถวายแกฟาโรหทุตโมซิสที่	3	ถูกนํากลับมาไวที่อิสตันบูล	เสาตนที่สอง	คือ	เสางู	และเสา
ตนที่สาม	คือ	เสาคอนสแตนตินที่	7
จากน้ันไมไกลนําทุกทานชม	BLUE	MOSQUE	หรือ	SULTAN	AHMET	MOSQUE	ถือเป็นสุเหราที่มี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ	2	จักรวรรดิ	คือ	ออตโตมันและไบเซนไทน	เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบจาก
วิหารเซนตโซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม	ถือวาเป็นมัสยิดที่ใหญที่สุดในตุรกี	สามารถจุคน
ไดเรือนแสน	ใชเวลาในการกอสรางนานถึง	7	ปี	ระหวาง	ค.ศ.1609-1616	โดยตั้งชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่งก็คือ
SULTAN	AHMED	น้ันเอง
จากน้ันนําทุกทานชม	สุเหราเซนตโซเฟีย	(SAINT	SOPHIA)	หรือ	โบสถฮาเจีย	โซเฟีย	1	ใน	7	สิ่ง

มหัศจรรยของโลกยุคกลาง	ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม	ในอดีตเป็นโบสถทางศาสนาคริสต
พระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน	เป็นผูสรางเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่13	ใชเวลาสราง	17	ปี	เพื่อเป็นโบสถ



ของศาสนาคริสต	แตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยงระหวางพวกที่
นับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลาม	จวบจนถึงรัชสมัยของ	พระเจาจัสตินเนียน	มีอํานาจเหนือตุรกี	จึงไดสราง
โบสถเซนตโซเฟีย	ขึน้ใหม	ใชเวลาสรางฐานโบสถ	20	ปี	ตัวโบสถ	5	ปี	เมื่อประมาณปี	พ.ศ.	1996	(ค.ศ	1435)
นําทาน	ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส	(BOSPHORUS)	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา	THE	BLACK

SEA	กับทะเลมารมารา	SEA	OF	MARMARA	โดยมีความยาวประมาณ	32	กิโลเมตร	ความกวางเริ่มตั้งแต	500
เมตร	จนถึง	3	กิโลเมตร	ถือวาเป็นชองแคบน้ีเป็นจุดนัดพบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย	ซึ่ง
นอกจากความสวยงามแลว	ชองแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกีอีก
ดวย	ขณะที่ลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบานเรือน
สไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย	ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตานาคนหา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
นําเขาสูทีพ่ัก	TITANIC	BUSINESS	BAYRAMPASA	HOTEL	ISTANBUL	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	ฝ่ัง	Thrace
ของบอสฟอรัส	และทวีปเอเชีย	ฝ่ังอนาโตเลีย	การไดไปเยือนเหมือนการอยู
คาบเกี่ยวระหวาง	2	อารยธรรมที่มีคุณคาดั่งอัญมณีของโลก

จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด	(Sultan	Ahmed	Complex)	มีชื่อเรียกโบราณคือ	ฮิปโป
โดม	(Hippodrome)	ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน	เดิมเป็นลานแขงรถมาและ
ศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน

หรือชื่อเดิมคือ	สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่	1	ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟา
จากอิซนิค	ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ	เชนกุหลาบ	ทิวลิป	คารเนชั่น	เป็นตน
ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา	ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ	สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นที่ฝังศพ
ของกษตัริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนทั่วไป



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ในอดึตโบสถแหงน้ี	เป็นโบสถที่ไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต	แต
ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม	สรางโดย	"พระเจาจักรพรรดิค์อน
สแตนติน"	โดยโบสถแหงน้ีใชเวลาสรางถึง	17	ปี	แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผา
ทําลาย	หลายครั้ง	วอดวายนับไมถวน	สาเหตุเน่ืองจาก	ความขัดแยงทาง
ศาสนาระหวาง	ศาสนาคริสต	และ	ศาสนาอิสลาม

ถือเป็นหน่ึงในชองแคบเลื่องชื่ออันดับตนๆของโลก	เป็นพรมแดนธรรมชาติที่
แบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมตอกับทะเลดํา
เขากับทะเลมารมารา	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	32	ก.ม.	ความกวางตั้งแต	500
เมตร	จนถึง	3	ก.ม.	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา
พบกันที่น่ี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TITANIC	BUSINESS	BAYRAMPASA	HOTEL	ISTANBUL	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองบูซาร	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของตุรกีซึ่งหางจากอิสตันบูลประมาณ	154

กิโลเมตร	มีพื้นที่ประมาณ	11,000	ตารางกิโลเมตร	มีประชาการอาศัยอยูปรมาณ1.5ลานคน	มีความสําคัญและ
ใหญเป็นอันดับที่	4	ของประเทศและเมืองน้ียังมีชื่อเสียงทางดานเสนไหมเพื่อสงออกไปยังตลาดตางๆ	ประมาณ
70	เปอรเซนตเพื่อนํา	ไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนยกลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน	ตั้งแต
ปีค.ศ.	1326-1362และ	จากน้ัน	ไดยายเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิรเน	ที่อยูทางดานเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล
นําทานชมความงามของ	มัสยิดเกาแกของเมืองบูรซา	GRAND	MOSQUE	ภายในจะพบกับผลงานอัน

ละเอียดออน	และประณีตของงานกระเบื้องประดับ	ที่มีสีสันลวดลายที่ละเอียดและซับซอนอยางพิสดาร	ทั้งลาย
รูปวงกลมรูปดาว	ซึ่งเป็นสัญลักษณของศาสนาอิสลาม	และรูปเรขาคณิต	ใหทานไดชมความสวยงามของตัวเมือง
ที่ในอดีตกษตัริย	ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน	ไดใชเมืองน้ีเป็นที่ฝังศพ	และนอกจากน้ัน	ยังถูกตกแตงให
เป็นสวนที่สวยงามรมรื่นไปดวยตนไมที่เขียวชอุมเป็นจํานวนมากจนไดชื่อวาเป็นเมืองที่มีสีเขียว	GREEN
BURSA	สุสานสีเขียว	GREEN	TOMB	สุเหราสีเขียว	หรือ	YESIL	MOSQUE	สถานที่ศักดิส์ิทธิท์างศาสนา
นอกจากน้ันภายในสุเหราแหงน้ียังมีที่บรรจุศพของสุลตานเมหเมดที่1	และครอบครัวสถานที่แหงน้ีจึงถือไดวา
เป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณคาของประเทศตุรกี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ตลาดผาไหมเมืองบูรซา	ตลาดผาไหมเมืองบูรซาที่ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

ตุรกี	ซึ่งอยูไมไกลจากทะเลมากนัก	โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลิตภัณฑจากผาไหม	เป็นหลัก	โดยเฉพาะผาคลุม
ศีรษะ	ลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ	อันเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มีผูนบถือศาสนาอิสลามมากอีก
หน่ึงประเทศ	ซึ่งนอกจากผาคลุมแลวก็ยังมีเสื้อผาหลากหลายแบบ	และดวยสีสันของผาไหมที่สดใสน่ีเองที่ทําให
ตลาดแหงน้ีกลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุดจนครั้งหน่ึงสมเด็จพระนางเจาควีนอลิซาเบท	แหงอังกฤษเคยมา
เยือนดวย
ไดเวลาพอสมควรนําทานออกเดินทางสู	เมืองอิซเมียร	IZMIR	(ระยะทาง	330กิโลเมตร	ใชเวลา	เดินทาง

ประมาณ	4	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําเขาสูทีพ่ัก	RAMAZA	PLAZA	HOTEL	IZMIR	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มัสยิดเกาแกของ	เมืองบูรซา	Grand	Mosque	ภายในจะพบกับผลงานอัน
ละเอียดออน	และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด
และซับซอนอยางพิสดารทั้งลายรูปวงกลม	รูปดาว	ซึ่งเป็นสัญลักษณของ
ศาสนาอิสลาม	และรูปเรขาคณิต	ใหทานไดชมความสวยงามของตัวเมืองที่ใน
อดีตกษตัริยที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมัน	ไดใชเมืองน้ีเป็นที่ฝังศพ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตลาดผาไหมเมืองบูรซา	Bursa	Silk	Market	ตลาดผาไหมเมืองบูรซาที่ตั้งอยู
ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกี	ซึ่งอยูไมจากทะเลมารมามากนัก
โดยตลาดแหงน้ีคาขาย	ผลิตภัณฑจากผาไหมเป็นหลัก	โดยเฉพาะผาคลุม
ศีรษะลวดลายพื้นเมือง	จะขายดีเป็นพิเศษ	อันเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มี
ผูนับถือศาสนาอิสลามมากอีกหน่ึงประเทศ

อิซเมียร	เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย	และเป็นเมือง
อันดับที่สามมีประชากรมากที่สุด	ในประเทศตุรกี

	รับประทานอาหา	รคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	RAMAZA	PLAZA	HOTEL	IZMIR	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังจากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสู	เมืองคูซาดาซี	(KUSADASI)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.	(98	กม.)
นําทานเขาชม	บานพระแมมารี	(HOUSE	OF	VIRGIN	MARY)	ซึ่งเชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่พระแมมารีอาศัย

อยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี	ชม	วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ	สรางดวยหิน
ออนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค	และมีเสาหินตั้งตระหงานรอบวิหารมากกวา	100	ตน	ปัจจุบันเหลือ
เพียงซากปรักหักพัง	แตก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดีตได
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู	เมืองโบราณเอฟฟิซุส	(EPHESUS)	เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเป็น

อยางดีเมืองหน่ึง	เคยเป็นที่อยูของชาวโยนก	(LONIA)	จากกรีก	ซึ่งอพยพเขามาปักหลักสรางเมือง	ซึ่งรุงเรืองขึน้
ในศตวรรษที่	6	กอนคริสตกาล	ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษตัริยอเล็กซานเดอร
มหาราช	ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟิซุส	ขึน้เป็นเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน
นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย	2,000	ปีที่

แลว	ไมวาจะเป็นโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา	30,000	คน	ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปัจจุบันน้ี
นําทานชม	หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(ROMAN	BATH)	ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา	ใหเห็น

อยูจนถึงทุกวันน้ี,	หองสมุดโบราณ	ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเป็นอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเป็นศิลปะ



แบบ	เฮเลนนิสติคที่มีความออนหวานและฝีมือประณีต
นําทานชอปป้ิง	ณ	ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง	ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด	ทั้งยังผลิต

เสื้อหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี	เชน	Versace,	Prada,	Michael	kors	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู	เมืองปามุคคาเล	ใชเวลาเดินทาง	3	ชม.	(197	กม.)	เมืองที่มีน้ําพุเกลือ

แรรอนไหลทะลุขึน้มาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา
นําทานชม	ปราสาทปุยฝ าย	(COTTON	CASTLE)	ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิด

ทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและ	ผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเป็นแกงหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทางยาว	ซึ่งมีความงดงามมาก	ทานจะไดสัมผัส	เมืองเฮียราโพลิส	(HIERAPOLIS)	เป็น
เมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เป็นน้ําพุเกลือแรรอน	ซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค	เมื่อ
เวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง	เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไป	บาง
สวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเป็นอะไร	เชน	โรงละคร	แอมฟิเธียรเตอรขนาดใหญ	วิหารอพอลโล	สุสานโรมัน
โบราณ	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	COLOSSAE	HOTEL	PAMUKKALE	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองคูซาดาสึ	(Kusadasi)	อันเป็นที่ตั้งของเมืองเอฟฟิซุส	(City	of	Ephesus)
เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษา	ไวเป็นอยางดี	ที่สุดเมืองหน่ึง	เคยเป็นที่อยูของ
ชาวโยนก	(Ionia)	จากกรีกซึ่งอพยพเขามาปักหลักสรางเมืองขึน้ที่น่ี	เมื่อ
ประมาณ	1,000	ปีกอนคริสตกาล	ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวก
เปอรเซีย	และกษตัริยอเล็กซานเดอรมหาราช	ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบ
ครองก็ไดสถาปนา	“เอเฟซุส”	ขึน้เป็นเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน	เราได
เดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทาง	เต็มไปดวยสิ่งกอสราง
ที่ปรักหักพังเมื่อสมัย	2,000	ปีที่แลว	ไมวาจะเป็นวัดตางๆ	หอสมุด	โรงละคร
กลางแจงที่สามารถจุผูชมไดประมาณ	30,000	คน	ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึง
ปัจจุบันน้ี	มีคอนเสิรตของฮูลิโอ	อิงเกลเซียส	มาแสดง

เชื่อกันวาเป็นที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี
ตั้งอยูบนภูเขาสูง	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่คริสศาสนิกชนจะตองหาโอกาสขึน้ไป
นมัสการใหไดสักครั้ง	บานพระแมมารี	มีลักษณะเป็นบานชั้นเดียว	ภายในเป็น
หองโถงกวาง	ๆ	ไมมีสิ่งตกแตงภายในมากนัก	มีภาพเขียนที่ฝาผนังและแทน
บูชา

อดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย	มีอายุราว	2	พันปี	ซึ่งถือวาเป็นเมืองเกาที่มีสภาพ
สมบูรณมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอื่นๆในยุคเดียวกัน)	ปัจจุบัน
จะทําการขุดแตงบูรณะไดแคเพียง	10	กวาเปอรเซ็นต	แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียม
ไปดวยเสนหแหงอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคที่ยังคงอยูคูกับตุรกี	ให
นักทองเที่ยวไดชมกันมากมายผานงานสถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	รวมไปถึง
ผานทางความเชื่อตางๆ



หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ	(ROMAN	BATH)	ที่ยังคงเหลือรองรอยของหอง
อบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี,	ชมบานเศรษฐีในสมัยกอนที่ประดับตกแตง
ดวยกระเบื้อง	หลากสีปูพื้นอยางสวยงาม,	หองสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บ
รักษาหนังสือไวไดเป็นอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่
มีความออนหวาน	และฝีมือปราณีต

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี	ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑเสื้อหนัง	ตาม
อัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

มีไฮไลตอยูที่สระน้ําแรโบราณ	ที่มีน้ําแรธรรมชาติผุดขึน้มาชั่วนาตาปีนับแต
อดีตคราวสรางเมืองจนถึงปัจจุบัน	และเป็นน้ําแรที่ขึน้ชื่อในเรื่องของสรรพคุณ
การรักษาโรค	ไมวาจะเป็นโรคผิวหนัง	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเสนประสาท
เป็นตน	สามารถลงไปแชได	ซึ่งทางเมืองไดมีการปรับแตงภูมิทัศนรอบสระ
น้ําแรอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	COLOSSAE	HOTEL	PAMUKKALE	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชา	นําทานเดินทางสู	เมืองคอนยา	(KONYA)	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร

เซลจุก	ระยะทาง	400	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง	ระหวางทางแวะชม	CARAVANSARAI	ที่พัก
ของกองคาราวานในสมัยโบราณ	เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัย
ออตโตมัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทุกทานสู	พิพิธภัณฑเมฟลานา	(MEYLANA	MUSEUM)	เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทํา

สมาธิ	โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุย	สวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเป็นสุสานของเมฟลานา	เจลาลุ
คดิน	รูมี่	อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน	เคยโคบาท	ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก
ปลายแหลมสีเขียวสดใส	ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม	และยังเป็นสุสานสําหรับผูติดตาม	สานุศิษย	บิดา	และ



บุตรของเมฟลานาดวย
จากน้ันเดินทางสู	เมืองคัปปาโดเกีย	(CAPPADOCIA)	ระยะทาง	236	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3

ชั่วโมง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	GOLD	YILDIRIM	HOTEL	CAPPADOCIA	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก	ซึ่งเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวก
เติรกบนแผนดินตุรกี	ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีใหเห็นอยางโดด
เดนที่น่ี	และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี	ที่ถือกําเนิดมาจาก
การกอตั้งของเมฟลานา	เยลาเลดิน	ผูซึ่งเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานที่ทําใหชาว
คริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนาอิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษใน
สายตาเหลาสาวก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ	โดยการเดินหมุนเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุยสวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเป็นสุสานของเมฟานาเจลา
เลดดิน	อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน	เคยโคบาท
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส	ภายในประดับฝาผนัง
แบบมุสลิม	และยังเป็นสุสานสําหรับผูติดตาม	สานุศิษย	บิดา	และบุตร	ของเม
ฟลานาดวย

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	GOLD	YILDIRIM	HOTEL	CAPPADOCIA	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
**	สําหรับทานใดทีส่นใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย	จะตองออกจากโรงแรม

05.30	น.	เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงทีห่าชมไดยาก	ใชเวลาอยูบอลลูน
ประมาณ	1	ชัว่โมง	**	(คาขึ้นบอลลูนอยูทีท่านละ	200	USD)
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานสู	นครใตดิน	(UNDERGROUND	CITY)	ที่ไดรับการขึน้ทะเบียนจากองคการยูเนสโกเป็นมรดก

โลก	เมืองใตดินของตุรกีมีอยูหลายแหง	แตละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอถึงกัน	เป็นสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใช
หลบภัยชาวโรมัน	ที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต	สําหรับที่เราไปชมวันน้ีเป็นเมืองใตดินที่มีขนาด
ใหญ	มีถึง	10	ชั้น	แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได	ทําเป็นหอง	ๆ	มีทั้งหองครัว	หองหมักไวน	มี



โบสถ	หองโถงสําหรับใชประชุม	มีบอน้ํา	และระบบระบายอากาศที่ดี	แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึก
และทางเดินบางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได
นําทุกทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑกลางแจง	(OPEN	AIR	MESEUM)	ที่	เมืองเกอเรเม	(GOREME)	ซึ่งยูเนสโก

ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑกลางแจง	ซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็นความคิด
ของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกัน
การรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
ชม	หุบเขาอุซิซาร	(UCHISAR	VALLEY)	หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ	ใชเป็นที่อยูอาศัย	ซึ่งหุบเขาดัง

กลาวมีรูพรุน	มีรอยเจาะ	รอยขุด	อันเกิดจากฝีมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา	เพื่อเอาไวเป็นที่อาศัย	และถามองดี
ๆ	จะรูวาอุซิซาร	คือ	บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ	ดังน้ันในอดีตอุซิซาร	ก็มีไวทําหนาที่เป็นปอมปราการที่
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย
จากน้ันนําทานแวะ	ชมโรงงานทอพรม	โรงงานเซรามิค	อิสระกับการเลือกซื้อสินคา	และของที่ระลึก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พรอมชมการแสดงโชวระบําหนาทอง	BELLY	DANCEซึ่งเป็นการเตนรําที่เกาแกอยางหน่ึง	เกิดขึน้มา

เมื่อประมาณ	6,000	ปี	ในดินแดนแถบอียิปต	และเมดิเตอรเรเนียน	นักประวัติศาสตรเชื่อกันวา	ชนเผายิปซี
เรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึง	ปัจจุบัน	และการเดินทางของชาวยิปซีทําให
ระบําหนาทองแพรหลาย	มีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะที่โดดเดน	สวยงาม	จนกลายมาเป็นระบําหนาทองตุรกี
ในปัจจุบัน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	GOLD	YILDIRIM	HOTEL	CAPPADOCIA	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป	10	กวาชั้น	เพื่อใชเป็นที่หลบภัยจากขาศึก
ศัตรู	โดยชั้นลางที่ลึกที่สุด	ลึกถึง	85	เมตรทีเดียว	เมืองใตดินแหงน้ีมีครบ
เครื่องทุกอยางทั้งหองโถง	หองนอน	หองน้ํา	หองถนอมอาหาร	หองครัว	หอง
อาหาร	โบสถ	ทางหนีฉุกเฉิน	ฯลฯ	แมจะเป็นเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดิน
หลายชั้น	แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย	หนารอนอากาศเย็น	หนาหนาว
อากาศอบอุน

พิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พรมเป็นสินคาที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูล	ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาว
ของเสนใยที่ใชทอคือ	ฮาลื่อและคิลิม	ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน	วัสดุที่
ใชทอมีทั้งขนสัตวฝาย	ไหม	เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก	ดานหน่ึงจึงปุยขึน้
เป็นลายตามที่ชางตองการ	สวนคิลิมใชวัสดุเหมือนกัน	แตทอโดยไมตัดดาย
พรม	จึงมีลายเหมือนกันสองดาน



โรงงานเซรามิค	(Pottery	at	Avanos	Village)	คุณภาพดีของประเทศตุรกี	ให
เวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GOLD	YILDIRIM	HOTEL	CAPPADOCIA	ระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ระบําหนาทอง	Belly	Dance	เป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก	จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองอังการา	(ANKARA)	เมืองหลวงของประเทศตุรกี	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง	หรือที่

มีชื่อตามประวัติศาสตรวา	Angora	เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน	และเป็นเมืองใหญอันดับ	2	รองจากนครอิส
ตันบูล	กรุงอังการาตั้งอยูในเขต	Central	Anatolia	ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย	โดยอยูหางจาก
นครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเป็นระยะทางประมาณ	450	กิโลเมตร
กรุงอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง	สวนราชการตาง	ๆ	และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง	ๆ	ในตุรกี

ความสําคัญของกรุงอังการา	กรุงอังการามีประชากรจํานวน	4,965,542	คน	ทําใหกรุงอังการาเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากเป็นอันดับ	2	ของตุรกี	และอันดับ	2	ในกลุมเมืองหลวงยุโรป	ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็นศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารมาราน้ัน	กรุงอังการาก็เป็นศูนยกลางทางการคาและเครือขายคมนาคมในภูมิภา
คอนาโตเลีย	โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก	(รถยนตและรถไฟ)	ที่เชื่อมโยงภูมิภาคตาง	ๆ	ของตุรกีเขา
ดวยกัน	และเป็นศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ	ทั่วตุรกีดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
นําทุกทานเดินทางสู	สุสานอตาเติรก	(ATATURK	MAUSOLEUM)	เป็นอนุสรณสถานและสุสานของ

MUSTAFA	KEMAL	ATATURK	ซึ่งเป็นผูนําในสงครามกู	อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่	1	ผูกอตั้ง
สาธารณรัฐตุรกี	และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ	ISMET	INONU	ประธานาธิบดีคนที่	2	ของตุรกีดวย
อนุสรณสถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี	สรางขึน้ระหวางปี	ค.ศ.	1944	–	1953	ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ
ระหวางปี	1966	–	1987	และ	1999	–	2009	จะเป็นรูป	ANITKABIR	ดวย
17.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบิน	มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาในสนามบิน
20.20	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินกาตาร	แอรเวย	เทีย่วบินที	่QR258	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชัว่โมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เมืองอังการา	(Ankara)	ระยะทางประมาณ	300	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	3	ชั่วโมงเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี	ตั้งอยูบนฝ่ังทวีปเอเชีย	ชาว
ตุรกีจะเรียกดินแดนฝ่ังเอเชียวาอนาโตเลีย	และอังการาเป็นเมืองใหญอันดับ
สองรองจากอีสตันบูล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นอนุสรณสถานและสุสานของ	MUSTAFA	KEMAL	ATATURK	ซึ่งเป็นผูนํา
ในสงครามกู	อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่	1	ผูกอตั้งสาธารณรัฐ
ตุรกี	และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ	ISMET	INONU	ประธานาธิบดี
คนที่	2	ของตุรกีดวย	อนุสรณสถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี	สรางขึน้
ระหวางปี	ค.ศ.	1944	–	1953	ในธนบัตรตุรกีที่พิมพระหวางปี	1966	–	1987
และ	1999	–	2009	จะเป็นรูป	ANITKABIR	ดวย

ทาอากาศยานอตาเติรก	ประเทศตุรกี	อยูหางจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง	20
กิโลเมตร

00.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินโดฮา	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.55	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินกาตารแอรเวย	เทีย่วบินที	่QR	834	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชัว่โมง	15	นาที)
12.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง	ทัง้น้ี	บริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเทีย่วสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ทีเ่พิม่ขึ้นของนักทอง

เทีย่วทีมิ่ไดเกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ
อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย	ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลีย่นแปลง	หรือการ
บริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น	เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
21	วัน
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา



อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปไกดและคนขับรถและหัวหนาทัวร	ทานละ	60	USD/ทริป/ทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	คาวีซาสําหรับคนที่ไมไดถือพาสสปอรตไทย

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตีย1.	กรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจง
ยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคา
บริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนัก
ทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน	
งพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในตุรกีอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในตุรกีที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน



ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


