
 

 

 

ตรุเคยี 8 วนั 5 คนื 
ซุปตาร.์.. Winter in Turkiye!! 

 

กําหนดการเดนิทาง มกราคม - มนีาคม 2565 

โดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINES 

 สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
 สมัผสัความยิง่ใหญข่องสเุหรา่สนํีา้เงนิ 
 ปราสาทปยุฝ้ายทีป่ามคุคาเล ่
 ชม มา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอยรมิทะเล  
 ชอ้ปป้ิงกนัใหจ้ใุจทีต่ลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 
 ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

บรกิารนํา้ดืม่บนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 วนัแรก  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ   

 

 

 
20.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

(TK)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

22.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK065 (บนิตรง)  

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

17 – 24 มกราคม 2566 36,888 8,500 

10 – 17 กมุภาพนัธ ์2566 36,888 8,500 

01 – 08 มนีาคม 2566 36,888 8,500 

13 – 20 มนีาคม 2566 36,888 8,500 

22 – 29 มนีาคม 2566 

กลบั (TK058  16.35 – 06.15+1) 

34,888 8,500 

*ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 70 USD /ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 

 

 

 วนัสอง. ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู – นครอสิตนับลู – ฮปิโปโดรม – สเุหรา่สนํีา้เงนิ – 

   สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปิ - เมอืงองัการา่ 

 

 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(เวลาตรุกชีา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง)  

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ นําท่านเดนิทางเขา้สู ่นครอสิ

ตนับูลเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทีสุ่ดและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีส่ดุในตุรก ีเป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่ว่า คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ใน

ประวัตศิาสตร์ เป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนัน้ จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรียก

แตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้ นําท่านชม ฮิปโปโดรม 

Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึง่เหลอืแค่สว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แต่

กระนัน้ก็ยงัสวยงาม 

 

 นําทา่นชม สเุหรา่สนํีา้เงนิ (Blue Mosque) ทีม่าของชือ่สเุหรา่สน้ํีาเงนิเป็นเพราะใชก้ระเบือ้งสน้ํีา

เงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ทําเป็นลายดอกไม ้เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณ์เดน่อกี

อยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ 

เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ   

 

ค าแนะน าในการเขา้ชมสเุหรา่  

จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รัดรูปและเตรยีมผา้

ส าหรับคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรั่ดรปู 

 



 

 

 

จากนัน้นําทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) สถานทีซ่ ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นีเ้ป็นโบสถ์

ทางศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค้ําทีส่ลักอยา่งวจิติร  จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัทอปกาปิ 

(Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 และเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 

พพิธิภณัฑพ์ระราชวังทอปกาปิ ซึง่หอ้งทีโ่ดง่ดังคอืหอ้งทอ้งพระคลังอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตั ิและวตัถล้ํุาคา่

มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปิ ดา้มประดบัมรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทสํ์าคัญ 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่(ANKARA) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางคาบสมทุรอานา
โตเลยี เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองรองจากอสิตันบลู (ระยะทาง 450 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.40 ชม.) ใหท้กุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (2)  

ทีพ่กั โรงแรม Otel 2000 Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงองัการา่)  

 

 วนัทีส่าม  ทะเลสาบเกลอื -เมอืงคปัปาโดเกยี - โรงงานเครือ่งประดบั - โรงงานทอพรม  

  โรงงานเซรามคิ - เมอืงเกอราเม ่– พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่ 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) (ระยะทาง 330 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม.) ความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทาง
คา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ทีท่อดยาวจากตรุกไีปจนถงึประเทศจนี 
 ระหว่างทางชม ทะเลสาบเกลอื (SALT LAKE) เป็นทะเลสาบน้ําเค็มทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของตุรก ี
และเป็น  ซึง่เป็นทะเลสาบน้ําเค็มทีม่เีปอรเ์ซ็นตข์องเกลอืสงู หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลอืใน
หนา้รอ้น น้ําทะเลสาบจะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแต่กองเกลอืทีต่กผลกึเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซนตเิมตร 
มองเห็นเป็นพืน้สขีาวสดุสายตา และทีท่ะเลสาบเกลอืแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายทําหนัง Star War 
อกีดว้ย   



 

 

 
เดนิทางถงึ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia)  ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอัศจรรย ์ซึง่เกดิจาก
ลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปีเป็นแผ่นดนิ
ชัน้ใหมข่ึน้มา เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ จนเกดิเป็นภมูิ
ประเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปูแทง่กรวย (ควํ่า) ปลอ่ง กระโจม โดม ดั่งสวรรค์
บนดนิ จนไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า” และไดรั้บการแต่งตัง้จาก องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี นําทา่นชม โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly 
Factory) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดัง
ไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ นําทา่นเดนิทางสู ่
โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) และ โรงงานเซรามคิ Avanos Pottery Village  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (4) 

 นําทา่นชม นครใตด้นิ (Underground City) เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลกึลงไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบ

ภยัจากขา้ศกึศตัร ูเมอืงใตด้นิแหง่นีม้คีรบเครือ่งทกุอยา่งทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งถนอม



 

 

อาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ   เมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเกยี ถอื

เป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นีข้ดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ 

ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใต ้

ดนิมากถงึ 15 แหง่ และยงัมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุ

อยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์ บอ่น้ํา บางหอ้งเป็นหอ้ง

โถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถจคุนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี ้ทาง

องคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืงใตด้นิแหง่เมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบตุร

ของเมฟลาน่าดว้ย  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(GOREME) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณคัปปาโดเกยี ในตอนกลาง
ของอานาโตเลยีในประเทศตรุก ีเกอเรเมตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แตส่มยัโรมนั 
และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยคุแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนภียัจากการไลทํ่ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิต์
ศาสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศวา่เป็นศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถาน
จํานวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่ง
เซรามคิล้ําคา่แหง่หนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 
นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่(Goreme Open Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ้ําเป็น
จํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนา
ครสิต ์ปัจจบุนั องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แหง่นีใ้หเ้ป็นมรดกโลก  

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (5)  

ทีพ่กั  โรงแรม SURBAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคปัปาโดเกยี) 
 

 วนัทีส่ ี ่ คาราวานสไลน ์– เมอืงคอนยา่ – โรงงานคอตตอน – เมอืงปามคุคาเล ่ 
 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  
 

** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์** 



 

 

1. สําหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้ง
ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลูน เพือ่ชมความ
สวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 
ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลนูอยูท่ ีท่า่นละ ประมาณ 280 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 
(USD.) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุ
การขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น  

2. รถจีป๊ทวัร ์(Jeep Tour) สําหรบัทา่นใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณ
ภาคพืน้ดนิ โปรแกรมจําเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถ
ทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิใน
บรเิวณทีร่ถเล็กสามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่บนรถจีป๊ ประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิในการน ัง่รถจีป๊อยูท่ ี ่ทา่นละ 120 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึน้อยูก่บัฤดกูาล  
 
*** ประกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัรไ์มค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไมค่รอบคลุมการ
ขึน้บอลลนู และเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น*** 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) เมอืงทีม่น้ํีาพเุกลอืแรร่อ้นไหลทะลขุึน้มาจากใต ้
ดนิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึขึน้ก ึง่สถาปัตยกรรม  
ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน ์(Caravanserai) ทีพ่ักกองคาราวานในอดตีของสุลต่านฮานี
(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสลุตา่นฮาน ีสรา้งโดยสลุต่านอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราว
ศตวรรษที ่13 ประตทํูาดว้ยหนิออ่นสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว 
หอ้งน้ํา และหอ้งนอน  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ระยะทางประมาณ 270 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางชัว่โมง)  
ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของ อาณาจักรเซลจคู ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 เป็นเมอืงศนูยก์ลางที่
สําคญัของในภมูภิาคแถบนี ้ซ ึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้เรยีกวา่ อนาโต
เลยี ถอืเป็นอูข่า้วอูน้ํ่าของภมูภิาคแถบนี้ คนสว่นใหญม่อีาชพีทํานา มกีารปลกูฝ่ินและผลไม ้  แวะรา้น
ของหวานขึน้ชือ่ของ โยเกริต์นํา้ผึง้โรยเม็ดฝ่ิน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (7) 



 

 

นําทา่นชม โรงงานคอตตอน สามารถเลอืกซือ้ของฝากเชน่ ผา้พันคอ ผา้ปทูีน่อน เสือ้ผา้ เป็นตน้ เป็น
สนิคา้ทีผ่ลติ ดว้ยคอตตอน100%  กอ่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงปามคุคาเล ่(Pamukkale)   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (8)  

ทีพ่กั  โรงแรม HILICI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงปามคุคาเล)่ 
 
 

 วนัทีห่า้  นครโบราณเฮยีราโพลสิ – ปราสาทปยุฝ้าย - รา้นขนม Turkish Delight – เมอืงคซูาดาซ ึ
   เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ  
 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําทา่นชม นครโบราณเฮยีราโพลสิ(Hierapolis) “เฮยีราโพลสิ” หมายความวา่ เมอืงแหง่ความ
ศักดิส์ทิธิ ์เมอืงนีส้นันษิฐานกนัวา่มอีายกุวา่ 2,200 ปี ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตป่ระมาณ 133 ปีกอ่นครสิตกาล 
ในสมยักษัตรยิย์เูมเนสที ่2 แหง่อาณาจักรเพอรก์ามอน ทีน่ีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาของปามคุคาเลม่พีืน้ทีย่าว 
2,700 เมตร กวา้ง 600 เมตร สงู 160เมตร  บรเิวณทางเขา้จะพบกบัหลมุศพจํานวนมาก พืน้ทีต่รงนี้
เรยีกวา่ เนโครโพลสิ (Necropolis) เป็นหลมุศพของผูม้อีทิธพิลในสมยัโบราณ เมือ่เขา้ไปภายในจะ
มซีากโบราณของสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ เชน่ 

 สระนํา้โบราณ มน้ํีาใสสฟ้ีาอมเขยีวจนสามารถมองเห็นซากโบราณทีจ่มอยูใ่ตน้ํ้า 
 โรงละครขนาดใหญจ่คุนไดป้ระมาณ 12,000 คน สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่2ในอดตีใชเ้ป็น

สถานทีจั่ดแขง่ขนัและจัดงานเทศกาลสําคัญตา่งๆ 
 พพิธิภณัฑเ์ฮยีราโพลสิ (Hierapolis Mesuem) อาคารทีใ่ชเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั 

เคยเป็นโรงอาบน้ํากลางแจง้ซึง่เป็นโรงอาบน้ําทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง ถกูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑม์า
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1984 ภายในพพิธิภณัฑน์อกจากจะมผีลงานของเฮยีราโพลสิแลว้ยงัมผีลงานจาก
ทีอ่ืน่ๆอกี ไมว่า่จะเป็น เลาดเิซยี(Laodiceia) ,โคลอสเซ(่Colossae),ทรโิพลสิ(Tripolis),อทั
ทดูา้(Attuda) และเมอืงอืน่อกีมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําทา่นชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) โดยลักษณะทีโ่ดดเดน่ เป็นเนนิเขาสขีาวโพลน 
เนือ่งจากทีส่ว่นใหญเ่ต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซีย่มคารบ์อเนตตกตะกอน กอ่ใหเ้กดิทศันยีภาพ
ของน้ําตกสขีาวเป็นชัน้ ๆ หลายชัน้ เป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึง่มคีวาม
งดงามมาก  จากนัน้นําทา่นซือ้ขอฝากตามอธัยาศัย รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึน้ชือ่ของ
ประเทศตรุก ี
 



 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (10) 

นําออกเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงคซูาดาซ ึ(Kusadasi) (ระยะทางประมาณ 185 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทาง 2.45 ชัว่โมง) เมอืงคซูาดาซ ึทีแ่ปลวา่ เกาะนก ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุกี
ตดิกบัชายฝ่ังทะเลอเีจยีนเป็นทา่เรอืทีสํ่าคญั เรอืทีล่อ่งทะเลอเีจยีนจะจอดเรยีงรายกนัอยูท่ีเ่มอืงคซูา
ดาซ ึแหง่นีเ้พือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดข้ึน้ฝ่ังไปเทีย่ว  จากนัน้นําทา่นชม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (City 
of Ephesus) ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงเอฟฟิซสุ เชน่ หอ้งอาบน้ําแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่
ยงัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู ่นําทา่นชม วหิารแหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน(Temple of 
Hadrian) ซึง่เป็นจักรพรรดเิอเดรยีนทีย่ ิง่ใหญอ่กีองคห์นึง่ของโรมนั ชม ภาพแกะสลกันางเมดซูา่ หวั
เป็นง ูชม หอสมดุเซลซสุ Library of Celsus เป็นอาคารสองชัน้ ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออก
เพือ่รับแสงสวา่งยามเชา้ หอ้งสมดุนีส้รา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทเิบเรยีส จเูลยีส อกลีา Julius 
Aquila เพือ่อทุศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แดพ่อ่ของทา่น ดา้นหนา้มรีปูปัน้ของเทพ ี4 องค ์ไดแ้ก ่Sophia 
(wisdom-ปัญญา), Arete (virtue-ความด)ี, Ennoia (thought-ความคดิ), Episteme (knowledge-
ความรู)้ ชม โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยการสกดัไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 
25,000 คน  
 

 
 



 

 

นําทา่นถา่ยรปูกบั วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์
ยคุโบราณ ทีปั่จจบุนัเหลอื เพยีงซากปรักหักพัง แตก่็ยงัสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญใ่นอดตีได ้  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (11)  

ทีพ่กั  โรงแรม MARTI BEACH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคซูาดาซ)ึ 
 

 วนัทีห่ก โรงงานผลติเครือ่งหนงั – เมอืงเปอรก์ามมั – เมอืงชานคัคาเล ่– มา้ไมจ้าํลองเมอืงทรอยรมิทะเล   

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12)  
นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตรุกเีป็นประเทศทีม่ฐีาน
การผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ี
เชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครือ่งหนัง และ 
สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเปอรก์ามมั (Pergamum) ตัง้ตระหงา่น
อยูเ่หนอืตวัเมอืงชานัคคาเล ่กวา่ 1,000 ฟตุ ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 
ก.ม. ทางดา้นเหนอืของแมน้ํ่าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามสําคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ 
ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2014 
จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมบรรยากาศของเมอืงเปอรก์ามมั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (13) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่ ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่วา่ 

โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 

1.3 กโิลเมตร เนือ่งจากตัง้อยูบ่นจดุแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลโิบลขูอง

กรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์ารา่ตดักบัทะเล

อเีจยีน เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทรอย นําทา่นชม  มา้ไมจ้าํลองเมอืงทรอยรมิทะเล (TROJAN 

STATUE/HOLLYWOOD HORSE) เป็นมา้ไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากทีส่ดุจากมหากาพยภ์าพยนตร์

ฮอลวิดูเรือ่ง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด พติต ์แสดงชือ่ดังระดับโลกเป็นนักแสดงนํา ทางทมีงาน

ไดจํ้าลองมา้ไมข้นาดใหญส่ดํีา เพือ่ใชดํ้าเนนิเรือ่งและเป็นสว่นหนึง่ทีสํ่าคญัของเรือ่งทรอย หลังจากนัน้

ทางทมีงานจงึมอบมา้ไมจํ้าลองตวันีใ้หก้บัทางการตรุก ีเพือ่เป็นเกยีรตแิละสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัเมอืงชา

นัคคาเลอ่กีดว้ย 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (14)  

ทีพ่กั  โรงแรม TROIA TUSAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงชานคัคาเล)่ 
 
 



 

 

 วนัทีเ่จ็ด  เมอืงอสิตนับลู– ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – สนามบนิกรงอุสิตนับลู 

 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (ISTANBUL) (ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 
4.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญัทีส่ดุของประเทศตรุก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษ
ตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มทํีาเลทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคญัเพยีง
เมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี 
(ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามเอกลักษณ์
เฉพาะทีพ่เิศษ   

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (16) 
 นําท่านสุ ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของ

ฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรก ี
อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 จากนัน้นําท่าน ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลดํา (The Black Sea) 
เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่
500เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชยีมา พบกันที่นี่
นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีสํ่าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศ
ตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมา
บาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซ ึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

20.55 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK064 (บนิตรง) 

 

 วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– กรงุเทพ 

 

10.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

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

 

 

**ขากลบัต ัง้แตว่นัที ่27 มนีาคม 2566 เป็นตน้ไป **  

(TK058  16.35 – 06.15+1)  



 

 

**เทีย่วบนิที ่TK058 ปรบัเวลาเดนิทางเป็น ออกจากอสิตนับลเูวลา 16.35 และถงึกรงุเทพฯ เวลา 06.15** 

 เมอืงอสิตนับลู– 

 วนัทีเ่จ็ด  เมอืงอสิตนับลู – สนามบนิกรงอุสิตนับลู 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับลู (ISTANBUL) (ระยะทางประมาณ 300 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 

4.30 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุของประเทศตุรก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษ

ตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มทํีาเลทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีง

เมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี 

(ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามเอกลักษณ์

เฉพาะทีพ่เิศษ  นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

 16.35 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK058 (บนิตรง) 

 

 วนัทีแ่ปด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- กรงุเทพ  

 

06.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

เดนิทางข ัน้ตํ่า 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %   (เฉพาะคา่บรกิาร) 

  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %   (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศตุรก ีกรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางตุรกไีดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศตรุกไีมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 70 USD/ทา่น/ทรปิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ําระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่



 

 

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

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

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

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

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 2ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศตุรก ีสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชํารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


