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โดยสายการบนิTURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิตรงโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์สมัผสัประสบการณ์แปลกใหมท่ีป่ระเทศสองทวปี
ดนิแดนแหง่อาณาจกัรออตโตมนัอนัยิง่ใหญช่มสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 



ยคุกลาง ชมเมอืงทรอย เมอืงในตาํนานกรกีโบราณ มา้ไมเ้มอืงทรอยจาํลอง ชมความสวยงามของ
ปราสาทปยุฝ้ายทีป่ามคุคาเล ่พกัคปัปาโดเกยี 2 คนืมโีอกาสขึน้บอลลนูถงึ2วนั 
ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ชอ้ปป้ิงกนัใหจ้ใุจทีต่ลาดสไปซม์ารเ์ก็ต  
ชมความสวยงามของดอกทวิลปิในเมอืงอสิตนับล ู1 ปีมเีพยีง 1 คร ัง้ 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 2 ขวด 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยรวมเป็น70 USDตอ่
คนลกูคา้ 1 ทา่นท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
 

06.20น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันณทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมสิายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์
(TK)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

09.25น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลูประเทศตรุก ีโดยสายการบนิTURKISH 
AIRLINEเทีย่วบนิทีT่K59 (บนิตรง)  

15.50น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลูประเทศตรุก(ีเวลาตรุกชีา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง) 
หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ นําท่านเดนิทางเขา้สู ่นครอสิ
ตนับูลเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทีสุ่ดและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีสุ่ดในตุรกเีป็นเมอืงที่
ตัง้อยู่รมิช่องแคบบอสฟอรัสBosphorusเดมิชือ่ว่าคอนสแตนตโินเปิลซึง่เป็นอาณาจักรที่ย ิง่ใหญ่ใน
ประวัตศิาสตร์เป็นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบริเวณนั้นจึงส่งผลใหอ้สิตันบูลมีชื่อเรียก
แตกตา่งกนัออกไปเชน่ไบแซนเทยีมคอนสแตนตโินเป้ิลเป็นตน้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (1)หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ เมอืงอสิ
ตันบล ูใหท้กุทา่นพักผอ่นกนัตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่(เมอืงอสิตนับลู) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เมอืงอสิตนับลู-เมอืงชานคัคาเล-่มา้โทรจนั-เมอืงทรอย-เมอืงไอวาลคึ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(2) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเลปั่จจบุนัเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรเ์ดมิมชีือ่วา่ 
โบกาซี ่(Bogazi) หรอืเฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตรสว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว

03-11 เมษายน 2563 34,999- 34,999- 8,500.-

07-15 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.-

08-16 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.-

13-21 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.-

14-22 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.-



กโิลเมตรเนือ่งจากตัง้อยูบ่นจดุแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดารด์าแนลสใ์กลก้บัแหลมเกลโิบลขูองกรซีบน
ฝ่ังของ 2 ทะเลคอืทะเลมารม์าราและทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตดักบัทะเลอเีจยีนเป็น
ทีต่ัง้ของเมอืงทรอย(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5 ช ัว่โมงระยะทางประมาณ  350กโิลเมตร) 
เมือ่ถงึเมอืงอเีซยีบทัEceabatนําทา่นขา้มฝั่งโดยเรอืเฟอรร์ ีเ่พือ่ขา้มชอ่งแคบดาราแนล ใชเ้วลา
ประมาณ30นาทขีึน้ฝ่ังทีเ่มอืงชานัคคาเล(่Chanakkale)ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตัดกบัทะเลอเีจยีน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (3) 
 

 ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปกบัมา้โทรจนัหรอืมา้ไมเ้มอืง
ทรอย (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญท่ี ่ทําจาก
ไมจ้ากมหากาพยอ์เีลยีดเรือ่งสงครามเมอืงทรอยมา้ไมน้ี้
เกดิขึน้จากอุบายของโอดิสเซียสในการบุกเขา้เมือง
ทรอยที่มีป้อมปราการแข็งแรงหลังจากที่รบยืดเยื้อมา
นานถึง 10 ปีแลว้ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมน้ี้ข ึ้น
มาแลว้ลากไปวางไวห้นา้กําแพงเมืองทรอยแลว้ให ้
ทหารกรกีแสรง้ทําเป็นลา่ถอยออกไปเมือ่ชาวทรอยเห็น
แลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการทีท่างฝ่ายกรีกสรา้งขึน้มา
เพื่อบูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้จงึลากเขา้ไปไวใ้น
เมอืงและฉลองชยัชนะเมือ่ตกดกึทหารกรกีทีซ่อ่นตัวอยูใ่นมา้ไมก้็ไตล่งมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอย
ไดเ้ป็นทีสํ่าเร็จ 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย(Troy) เมอืงในตํานานกรกีโบราณไดม้กีารบนัทกึไวใ้น
ประวัตศิาสตรข์องโลกตะวันตกวา่กรงุทรอย (Troy) ตัง้อยูบ่รเิวณจดุยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของชอ่งแคบ
เฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) หรอืชอ่งแคบดารด์าแนลลใ์นปัจจบุนัเพราะสามารถควบคมุเสน้ทาง
ตดิตอ่ระหวา่งเอเชยีกบัยโุรปไดทั้ง้ทางบกและทางน้ําซึง่แตเ่ดมินักปราชญต์า่งก็เชือ่กนัวา่กรงุทรอย
เป็นตํานานทีป่รากฎเฉพาะในหนังสอืมหากาพยเ์รือ่งอเิลยีด (Iliad) ของมหากวโีฮเมอร ์(Homer) 
เทา่นัน้แตภ่ายหลังเมอืงทรอยถกูคน้พบโดยนักโบราณคดใีนปีค.ศ. 1930 

 บรเิวณกรงุทรอยมกีารจัดหอ้งแสดงแบบจําลองกรงุทรอยและเรือ่งราวการคน้พบโดยนักโบราณคดี
พรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยทีถ่กูสรา้งซอ้นทับกนัถงึ 9 ชัน้มซีากเมอืงเกา่กําแพงประตแูละมา้ไม ้
จําลองแหง่ทรอยซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ 
 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอวาลคึ (AYVALIK)ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 
30 นาท ีระยะทางประมาณ  180 กโิลเมตร 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (4) 

ทีพ่กั โรงแรมGRAND MILANO HOTEL หรอืเทยีบเทา่(เมอืงไอวาลคึ) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงไอวาลคึ-เมอืงคูซาดาซ-ึเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีเมอืงปามุคคาเล่- 
นครโบราณเฮยีราโพลสิ-ปราสาทปยุฝ้ายCotton Castle 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)   

นําออกเดนิทางสู่เมือง เมอืงคูซาดาซKึusadasiที่แปลว่าเกาะนกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตรุกตีดิกับชายฝ่ังทะเลอเีจยีนเป็นทา่เรอืทีสํ่าคัญเรอืทีล่อ่งทะเลอเีจยีนจะจอดเรยีงรายกนัอยูท่ี่
เมอืงคูซาดาซแึห่งนี้เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดข้ึน้ฝ่ังไปเทีย่วเมอืงเอฟฟิซสุEphesus(ระยะทางประมาณ 
100กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทาง1.20ชั่วโมง)จากนัน้นําท่านชมเมอืงโบราณเอฟฟิซุส(City of 
Ephesus)ชมสัญลักษณ์ของเมอืงเอฟฟิซสุเชน่ หอ้งอาบนํา้แบบโรมนัโบราณ(Roman Bath)ที่
ยังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยูนํ่าทา่นชมวหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน(Temple of 



Hadrian) ซึง่เป็นจักรพรรดเิอเดรยีนทีย่ ิง่ใหญอ่กีองคห์นึง่ของโรมันชมภาพแกะสลกันางเมดซูา่หวั
เป็นงชูมหอสมดุเซลซุสLibrary of Celsusเป็นอาคารสองชัน้ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออก
เพื่ อ รั บแสงสว่ า งยาม เช า้ห อ้ งสมุดนี้ ส ร า้ งขึ้น ในร าว ปีค .ศ .  114  โดยทิเบ เ รียสจู เ ลียส 
อกลีาJulius Aquila เพือ่อทุศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านดา้นหนา้มรีูปปั้นของเทพ ี4 องคไ์ดแ้ก่
Sophia (wisdom-ปัญญา), Arete (virtue-ความด)ี, Ennoia(thought-ความคดิ), Episteme 
(knowledge-ความรู)้ ชมโรงละครGreat Theatreซึง่สรา้งโดยการสกดัไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่งสามารถ
บรรจคุนไดถ้งึ 25,000 คนและนําทา่นชอ้ปป้ิงทีศ่นูยผ์ลติเสือ้หนงัซึง่ผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบรนดด์ัง
ใ น อิ ต า ลี อิ ส ร ะ ใ ห ้ ท่ า น เ ลื อ ก ซื้ อ สิ น ค ้ า ไ ด ้ ต า ม อั ธ ย า ศั ย 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูบ่า้นพระแมม่าร(ีThe Virgin Mary’s House)ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยที่
พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิน้พระชนม์ในบา้งหลังนี้ถูกคน้พบอย่างปฏหิารย์โดยแม่ชตีาบอดชาว
เยอรมันชือ่แอนนาแคเทอรีนเอมเมอรชิ(Anna Catherine Emmerich)ค.ศ. 1774-1824 
บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน้ําสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน้ําทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ทนความเชือ่ในเรือ่ง
สขุภาพความรํ่ารวยและความรักถัดจากกอ๊กน้ําเป็นกําแพงอธษิฐานซึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ิง่
ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (6) 

 

หลังรับประทานอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเลP่amukkale(ระยะทางประมาณ 185 
กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ช ัว่โมง)ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุกปีามคุ
คาเลเ่ป็นภาษาตรุกหีมายถงึปราสาทปยุฝ้ายตัง้ชือ่ตามลักษณะภมูศิาสตรซ์ ึง่เกดิจากปรากฏการณ์ที่
ตะกอนของหนิปนูทําปฏกิริยิากบัอากาศจับตัวแข็งกลายเป็นแอง่และมธีารน้ําแรใ่ตด้นิไหลเออ่ลน้ผดุ
ขึน้มาบนพืน้ผวิรวมเป็นแอง่น้ําหนิปนูทีล่ดหลั่นกนักวา้ง 300 เมตรยาวกวา่ 3 กโิลเมตรกอ่นไหลลงจาก
ผาสงู 100 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
นําทา่นชมนครโบราณเฮยีราโพลสิ(Hierapolis) “เฮยีราโพลสิ”หมายความวา่เมอืงแหง่ความ
ศักดิส์ทิธิเ์มอืงนีส้นันษิฐานกนัวา่มอีายกุวา่ 2,200 ปีถกูสรา้งขึน้ตัง้แตป่ระมาณ 133 ปีกอ่นครสิตกาลใน
สมัยกษัตรยิย์เูมเนสที ่2 แหง่อาณาจักรเพอรก์ามอนทีน่ีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาของปามคุคาเลม่พีืน้ทีย่าว 
2,700 เมตรกวา้ง 600 เมตรสงู 160เมตรบรเิวณทางเขา้จะพบกบัหลมุศพจํานวนมากพืน้ทีต่รงนี้
เรยีกวา่เนโครโพลสิ (Necropolis)เป็นหลมุศพของผูม้อีทิธพิลในสมัยโบราณเมือ่เขา้ไปภายในจะมี
ซากโบราณของสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ 

 สระนํา้โบราณมน้ํีาใสสฟ้ีาอมเขยีวจนสามารถมองเห็นซากโบราณทีจ่มอยูใ่ตน้ํ้า 
 โรงละครขนาดใหญจุ่คนไดป้ระมาณ 12,000 คนสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่2ในอดตีใชเ้ป็น

สถานทีจั่ดแขง่ขนัและจัดงานเทศกาลสําคัญตา่งๆ 
 พพิธิภณัฑเ์ฮยีราโพลสิ (Hierapolis Mesuem)อาคารทีใ่ชเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจบุนัเคย

เป็นโรงอาบน้ํากลางแจง้ซึง่เป็นโรงอาบน้ําทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงถกูใชเ้ป็นพพิธิภัณฑม์าตัง้แตปี่
ค.ศ.1984ภายในพพิธิภัณฑน์อกจากจะมผีลงานของเฮยีราโพลสิแลว้ยังมผีลงานจากทีอ่ืน่ๆอกี
ไมว่า่จะเป็นเลาดเิซยี(Laodiceia) ,โคลอสเซ(่Colossae),ทรโิพลสิ(Tripolis),อทัทดูา้
(Attuda) และเมอืงอืน่อกีมากมาย  

 จากนัน้นําทา่นชมปราสาทปยุฝ้ายCotton Castleโดยลักษณะทีโ่ดดเดน่เป็นเนนิเขาสขีาวโพลน
เนือ่งจากทีส่ว่นใหญเ่ต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซีย่มเกดิจากน้ําพรุอ้นทีนํ่าแคลเซีย่มคารบ์อเนต
มาตกตะกอนกอ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของ 
แคลเซีย่มทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวกบัหมิะไหลหลั่นเป็นทางน้ํายาวทีม่คีวามสวยงามมากๆ 
 
 
 
 

 



 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (7) 

ทีพ่กั  โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรอืเทยีบเทา่(เมอืงปามคุคาเล)่ 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงปามคุคาเล-่เมอืงคปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน-์นครใตด้นิชาดคั - ระบําหนา้ทอ้ง 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8)   

หลังจากรับประทานอาหารเชา้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia)ซึง่องคก์ารยูเนส
โกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกเมอืงทีม่ลีักษณะภูมปิระเทศสวยงามมาก(ระยะทางประมาณ 155
กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทาง 2ชัว่โมง) 
ระหว่างทางแวะชมคาราวานสไลน ์(Caravanserai)ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี
(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสลุตา่นฮานีสรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิเคยโ์คบาทราว
ศตวรรษที1่3 ประตทํูาดว้ยหนิออ่นสกัดลวดลายโบราณตรงกลางเป็นสเุหร่าสว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว
หอ้งน้ําและหอ้งนอน สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคัปปาโดเกยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่(9) 
 เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia)ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขา
ไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้งแลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปีเมือ่วันเวลาผ่านไปพายุ
ลมฝนและหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิมาเรื่อยๆแปลกตาและน่าอัศจรรยด์ั่งสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่ว่า 
“ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”และไดรั้บการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี
นําทา่นชมนครใตด้นิชาดคั(Underground City of Chadak)เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป
เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรูเมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้งโถงหอ้งนอนหอ้งน้ํา
หอ้งถนอมอาหารหอ้งครัวหอ้งอาหารโบสถท์างหนฉุีกเฉนิฯลฯ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (10) 
หลังรับประทานอาหารเย็น นําทา่นชมการแสดง“ระบําหนา้ทอ้ง”(Belly dance)และการแสดง
พืน้เมอืงตา่งๆของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจพรอ้มจบิไวนท์อ้งถิน่ แบบไมจ่ํากดั 

ทีพ่กั  โรงแรมGOREME KAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่(โรงแรมสไตลถ์ํา้ ณ เมอืงคปัปาโดเกยี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห่า้ เมอืงคปัปาโดเกยี-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามคิ-โรงงานเครือ่งประดบั-พพิธิภณัฑ์

กลางแจง้เกอเรเม ่-เมอืงองัการา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(11) 
 **สําหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยีจะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.โดยประมาณ (ท ัง้นีเ้วลานดัหมายขึน้อยูก่บัแตล่ะฤดกูาล) ชมความงดงาม
ของเมอืงคปัปาโดเกยีในชว่งเชา้ พรอ้มบรรยากาศพระอาทติยข์ ึน้ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ
1ช ัว่โมง(ค่าขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัรร์าคาประมาณ 245Us ต่อ1ท่าน)** 
**อกี 1 กจิกรรมทีเ่ป็นทีน่ยิมก็คอืJeep Safari ทีจ่ะนําทกุทา่นลดัเลาะทุกซอกทกุมุมของ
เมอืงชมความงดงามในมุมมองของการน ัง่รถจปีและแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆซึง่มคีวาม
สวยงามไปอกีแบบ (คา่บรกิารไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัรร์าคา100 USD ตอ่ 1 ทา่น)  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่รงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic 
Factory)และโรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory)เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีาร
ผลติสนิคา้พื้นเมืองทีม่ีคุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ไดต้าม
อธัยาศัย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่(12) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนัน้ทา่นชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม(่Goreme Open Air 
Museum)ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่งค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ



เผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ําเป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถแ์ละยังเป็นการป้องกนัการรกุรานของชน
เผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตปั์จจบุนั องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้
แหง่นีใ้หเ้ป็นมรดกโลก    

เย็น รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (13) 

ทีพ่กั  โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่(โรงแรมสไตลถ์ํา้ ณ เมอืงคปัปาโดเกยี) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่ก เมอืงคปัปาโดเกยี–เมอืงองัการา่-ทะเลสาบเกลอื-สสุานอตาเตริก์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (14) 

หลังอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่(ANKARA) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลาง
คาบสมทุรอานาโตเลยีเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองรองจากอสิตันบลู(ระยะทาง300 กโิลเมตรใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ3.30 ชม.) ใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะถา่ยรปูและชม
ววิของทะเลสาบเกลอื (Salt Lake)ทะเลสาบน้ําเค็มทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของตรุกเีมือ่หนา้รอ้นมาถงึ
น้ําจะเหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกองเป็นแผน่หนาหลายสบิเซนตเิมตรมองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุลกูหู
ลกูตาและยังเคยเป็นสถานทีถ่า่ยทําหนังStar War อกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่(15) 

หลังอาหารเทีย่ง นําทา่นเดนิทางสูส่สุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum)เป็นอนุสรณ์สถานและ
สสุานของMustafa Kemal Ataturkซึง่เป็นผูนํ้าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตรุกหีลังสงครามโลก
ครัง้ที่ 1ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตุรกีและประธานาธบิดีคนแรกและเป็นสุสานของIsmet Innonu
ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุกสีสุานแหง่นี้ออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุกสีรา้งขึน้ระหวา่งปีค.ศ. 1944-
1953 มคีวามสําคัญกับประเทศเป็นอย่างมากโดยถกูบันทกึลงธนบัตรลรี่าตุรกทีีพ่มิพร์ะหว่างปี 1966-
1987 และ 1999-2009จะมรีปูสสุานอตาเตริก์แหง่นีเ้ป็นสญัลักษณ์ในธนบตัรอกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (16) 

ทีพ่กั  โรงแรม KAHYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่(เมอืงองัการา่) 
 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงองัการา่-เมอืงอสิตนับูล –สุเหรา่สนํีา้เงนิ-ฮปิโปโดรม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย-อุโมงคเ์ก็บนํา้
เยเรบาตนั–พระราชวงัทอปกาปึ-เทศกาลดอกทวิลปิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (17) 
หลังรับประทานอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุอสิตันบลูIstanbul (ระยะทาง450 กโิลเมตรใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (18) 
หลังอาหารกลางวัน นําทา่นชมสเุหรา่สนํีา้เงนิBlue Mosqueทีม่าของชือ่สเุหรา่สน้ํีาเงนิเป็นเพราะใช ้
กระเบือ้งสน้ํีาเงนิในการตกแตง่ภายในซึง่ทําเป็นลายดอกไมเ้ชน่ดอกกหุลาบคารเ์นชัน่ทวิลปิเอกลักษณ์



เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอืหอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งทําพธิลีะหมาดMinaret 6 หอ
เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะชมฮปิโปโดรมHippodrome หรอืสนามแขง่มา้โบราณมเีสาโอเบลสิค์
ซึง่เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตรแตก่ระนัน้ก็ยังสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟียMosque of Hagia Sophiaสถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิในอดตีโบสถแ์หง่นีเ้ป็นโบสถ์
ทางศาสนาครสิตภ์ายในมเีสางามค้ําทีส่ลักอยา่งวจิติร 
คาํแนะนําในการเขา้ชมสเุหรา่ จําเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรปูและเตรยีมผา้สําหรับคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรั่ดรปู 
นําทา่นสูอ่โุมงคเ์ก็บนํา้เยเรบาตนัYerebatanSarniciสรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดจัิสตนิเนยีนในปี
ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน้ําสําหรับใชใ้นพระราชวังสํารองไวใ้ชย้ามทีก่รงุอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิดลอ้ม
เมอืง 

 จากนัน้นําทา่นชมพระราชวงัทอปกาปิTopkapi Palaceสรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 และ
เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปีค.ศ. 1924 พพิธิภัณฑพ์ระราชวังทอปกาปิซึง่หอ้งทีโ่ดง่ดังคอืหอ้ง
ทอ้งพระคลังอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตัแิละวัตถล้ํุาคา่มากมายโดยมกีรชิแหง่ทอปกาปิดา้มประดับมรกตใหญ ่3 
เม็ดกบัเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทสํ์าคัญ 
จากนัน้ นําทา่นชม เทศกาลดอกทวิลปิเทศกาลอนัอบอวลไปดว้ยความโรแมนตกิและความงดงาม
ของสสีนัอนัมาจากธรรมชาตเิทศกาลนีจั้ดขึน้ตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายนของทกุปีมจีดุประสงคเ์พือ่
ตอ้งการแสดงความเป็นตน้กําเนดิของดอกทวิลปิแท ้ๆ โดยกอ่นถงึชว่งเทศกาลทางการของตรุกจีะรบี
จัดการปลกูตน้ทวิลปิจํานวนกวา่ 30,000 ตน้ไวต้ามตามสวนสวยตา่งๆรวมทัง้ตามทอ้งถนนท่ัวIstanbul 
เมือ่ถงึวันเทศกาลดอกทวิลปิ 30,000 ตน้ก็จะเบง่บานพรอ้มกนัเป็นภาพงดงามตามาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (19)หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ เมอืงอสิ

ตันบล ูใหท้กุทา่นพักผอ่นกนัตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่(เมอืงอสิตนับล)ู 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับลู-โรงงานผลติเครือ่งหนงั - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
–สนามบนิกรงอุสิตนับลู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(20) 
 นําทา่นเดนิทางสูโ่รงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory)ซึง่ประเทศตรุกเีป็นประเทศทีม่ฐีาน
การผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดับตน้ๆของโลกทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์ังในอติาลเีชน่
Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ยอสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนังและสนิคา้
พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสัซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา 
(The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร



ความกวา้งตัง้แต5่00เมตรจนถงึ 3 กโิลเมตรถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา
พบกนัทีน่ีน่อกจากความสวยงามแลว้ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกนั
ประเทศตรุกอีกีดว้ยขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดล
มาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐซี ึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่(21) 
 จากนัน้นําทา่นสุต่ลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (Spice Market)หรอืตลาดเครือ่งเทศทา่นสามารถเลอืกซือ้

ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับชาหรอืกาแฟรวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของ
ตรุกอียา่งแอปรคิอทหรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 
สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลูประเทศตรุก ี

17.55น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมโิดยสายการบนิTURKISH AIRLINEเทีย่วบนิที่
TK58 (บนิตรง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีเ่กา้ กรงุเทพฯ  

 
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 70 USD** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมาย
ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง
ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 
 



 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศตุรก ีกรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางตรุกไีดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศตรุกไีมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ, 70 USD/ทา่น/ทรปิท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่นฃ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 
เดนิทางข ัน้ตํ่า 20 ท่านหากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได  ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ
คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ25 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของตุรก ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 2ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศตุรก ีสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชาํรดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารชาํระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


