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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

19.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ ววรณภูมิเคาท์ เตอร์ สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.50 น.

ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65

วันที่สอง

ท่ าอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์ เก็บน้าใต้ ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุ ลต่ าน อาห์ เหม็ด •

บลูมอสก์ • ฮายาโซฟี อา • ชอปปิ้ ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
05.45 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานอิสตันบูล สนมบินแห่ งใหม่ ณ ประเทศตุรกี
เมืองอิสตันบูลเป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งทาให้
อิสตันบูล เป็ นเมื องสาคัญเพียงเมืองเดี ยวในโลก ที่ ต้ งั อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
ชมพระราชวังทอปกาปึ

(Topkapi Palace) อันเป็ นพระราชวังที่ประทับของสุ ลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ

สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปึ เคยเป็ น
สถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุ ลต่านชาวตุรกี ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริ สเตียน (พวกนอกศาสนา) มาสอน
ให้เป็ นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่านี้ ออกมารับราชการเป็ นใหญ่เป็ นโตในวังก็
กลายเป็ นหอกข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวตั ิรัฐประหารเลยด้วยซ้ า ในที่สุดสุ ลต่าน 'มาห์มุทที่
3' ก็ตดั สิ นใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ ึงยืนยงมากว่า 350 ปี นี้ ลง และปฏิรูประบบการจัดการทหารใน
ประเทศเสี ยใหม่ โดยการนาการจัดทัพแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่ งชาติที่ใช้ เก็บมหาสมบัติอันล้าค่าอาทิ เช่ น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายคราม
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จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุ ลต่ านฯลฯ พระราชวังทอปคาปี เป็ นที่สาหรับแสดงทรัพย์
สมบัติ อัน มี ค่ า ของสุ ล ต่ า นของออตโตมานสมัย ต่ า งๆ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นคื อ พระราชวัง ชั้น นอก,
พระราชวังชั้นใน และฮาเร็ ม ในอดีตภายในพระราชวังนี้ จะมีขา้ ราชบริ พารทางานกันอยูป่ ระมาณ 5 พันคน
จึงมีสภาพคล้ายตัวเมืองที่ซับซ้อนอยู่ในตัวเมืองอีกชั้นหนึ่ ง ตัวพระราชวังนั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร
ในยุคที่จกั รวรรดิออตโตมานรุ่ งเรื องถึงขีดสุด

ชม

อุโมงค์ เก็บ น้าใต้ ดิ นเยเรบาตั น( Basilica Cistern ) อุโมงค์เก็บ น้ า ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่สุ ดในนครอิ ส ตัน บู ล
สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140
เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรี กต้นสู งใหญ่ต้ งั แต่ค้ าเรี ยงรายเป็ นแถวถึง 336 ต้น ใช้เก็บน้ าเอาไว้
อุปโภคบริ โภคภายในวัง โดยลาเลียงน้ ามาจากทะเลดา ปัจจุบนั ไม่ได้ใช้งานเเล้ว เป็ นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่า
เดียวเท่านั้น

จากนั้น

ชม จั ตุ รัส สุ ล ต่ า น อาห์ เหม็ ด (Sultanahmed Complex) หรื อที่ มี ชื่ อเรี ย กมาแต่ โบราณว่า ฮิ ปโปโดรม
(Hippodrome) ซึ่ ง ย่า นแห่ งนี้ แต่ เดิ มเป็ นจุ ดศู นย์กลางของเมื องในยุค ไบแซนไทน์ และใช้เป็ นลานกว้าง

สาหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบนั เหลือเพียงร่ องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ
เสาโอเบลิสก์แห่ งกษัตริ ยเ์ ธโอโดเชี ยส (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสี่ เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ
เรี ยวยาวขึ้นไปเป็ นยอดแหลมส่ วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรี ยกกันทัว่ ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column)
เป็ นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็ นรู ปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรี กที่เก่าแก่
ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้น
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ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครู เสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจน
เหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชมสั ญลักษณ์ ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์ ” (Blue Mosque)สุ เหร่ าสี น้าเงิน สถานที่ที่ไม่ควรพลาด
เมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าสุ เหร่ าสุ ลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I)
เป็ นสุ เหร่ าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้ งการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์
โซเฟี ยในสมัยนั้น ซึ่ งวิหารเซนต์ โซเฟี ยได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 7 ของสิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกในยุค
กลางสุ เหร่ าแห่ งนี้ ประดับด้วยกระเบื้องอัซนิ ค บนกาแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่นกุหลาบ
ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟี ยเพื่อประชันความงามกันคนละฝั่ ง ถ้ามองจากด้าน
นอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกติมสั ยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรื อ 2 หอ แต่มสั ยิดแห่งนี้ มี
หอมินาเร็ ตทั้ง 6 หอ ตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสี อนั น่าวิจิตร มีพ้ืนที่ให้ละหมาดกว้าง
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ขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรี ยนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกั สาหรับขบวนคาราวาน โรง
ครัวต้มน้ า ปัจจุบนั เปิ ดให้เข้าไปทาละหมาด 24 ชัว่ โมง

นาท่านชม

ฮายาโซฟี อา (Hagia Sophia) เคยเป็ นโบสถ์ของคริ สต์ศาสนา นิ ก ายอี ส เทิ ร์นออร์ ทอดอกซ์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็ นสุ เหร่ า ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดแห่ งหนึ่ งและมัก ถูกจัดให้ อยู่ในรายการสิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาด
มหึ มากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟี อาเคยเป็ นโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี จนกระทัง่ อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็ จในปี 1520สิ่ งก่อสร้างที่ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบนั ถูกสร้างให้เป็ นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจสั ติเนียนแห่งจักรวรรดิไบ
แซนไทน์ และเป็ นโบสถ์หลังที่ สามถูกสร้ างขึ้นในสถานที่ เดี ยวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถูกทาลายใน
ระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ ี เป็ นศูนย์กลางของนิ กายอีสเทิ ร์นออร์ ทอดอกซ์เป็ นเวลาเกือบ 1,000 ปี ในปี
1453 หลังจากที่จกั รวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้
กลายเป็ นสุ เหร่ า เช่นย้ายระฆัง แท่นบูชา รู ปปั้นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต
แทน สุ เหร่ าโซฟี อาเป็ นสุ เหร่ าหลักของอิสตันบูลมากว่า 500 ปี และเป็ นต้นแบบของสุ เหร่ าออตโตมันอีก
หลายแห่ ง เช่นสุ เหร่ าสุ ลต่านอาเหม็ด (สุ เหร่ าสี น้ าเงิน), สุ เหร่ าเซห์ซาเด, สุ เหร่ าซื อเลย์มานิ เย และสุ เหร่ า
รื สเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟี อาก็ถูกเปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์โดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปัจจุบนั
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จากนั้น

ชอปปิ้ ง ณ ตลาดแกรนด์ บ าซาร์
(Grand Bazaar) เป็ นตลาดที่ เ ก่ า แก่
ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็ นมา
ยาวนานกว่า 1,000 ปี ยังเป็ นตลาดใน
ร่ ม สถาปั ตยกรรมแบบออตโตมันที่
ใหญ่และเก่ าแก่ ที่สุ ดในโลกอี ก ด้วย
ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์ มีร้านค้า
มากกว่า 4,000 ร้าน สิ นค้าหลักๆ ที่
ขายในนี้ คื อ เครื่ องเงิ น พรม สิ่ ง ทอ
เสื้ อผ้า วัตถุโบราณ ทองคา และของ
ที่ระลึก
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เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น
GONEN YENIBOSNA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่สาม

พระราชวั งโดลมาบาห์ เช่ • ช่ อ งแคบบอสพอรั ส • หอคอยหิน GALATA • เมื องชานักกาเล  (เช้ า/

กลางวัน/เย็น)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

ชม

พระราชวังโดลมาบาห์ เช่ (Dolmabahce Palace) ซึ่งสร้างเสร็ จในสมัยของสุ ลต่านอับดุลเมจิตซึ่งทรงคลัง่
ไคล้ค วามเป็ นยุโรปอย่า งที่ สุ ดทรงมี พ ระประสงค์จะให้พ ระราชวัง แห่ ง นี้ เป็ นที่ ป ระทับ แห่ ง ใหม่ แทน
พระราชวัง ทอปกาปิ การอสร้ า งพระราชวัง โดลมาบาห์เชเน้นความหรู หราอลังการสะท้อ นความเป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็ อกตั้งตระหง่าน ขณะที่
ตัวพระราชวังนั้นงดงามด้วยศิลปะแบบนี โอคลาสสิ ก ลูกกรงบันไดยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไน ห้องโถง
ใหญ่ประดับด้วยโคมระย้าขนาดมหึมาหนักกว่า 4.5 ตัน อลังการงานสร้างจริ งๆ

จากนั้น

นาท่ านล่ องเรื อชมบรรยากาศ ณ ช่ องแคบบอสพอรัส (Bosporus Strait) เป็ นช่องแคบที่ก้ นั ระหว่างตุรกี
เธรซที่อยูใ่ นทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็ นช่องแคบหนึ่งของตุรกีคู่กบั ช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ทางตอนใต้ที่เชื่อมกับ ทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนื อและช่องแคบดาร์ ดาเนลส์
ทางตอนใต้เชื่อมระหว่างทะเลดากับทะเลมาร์มะราซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบบอส
ฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่ วนที่กว้างที่สุดกว้าง 3,700 เมตร ส่ วนที่แคบที่สุดกว้าง 700 เมตร ความลึก
ระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝั่งทะเลของช่องแคบเป็ นเมืองอิสตันบูลที่มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน
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เดินทางสู่

จุดชมวิวสมัยยุคกลางของอิสตันบูลให้คุณมองเห็นย่านประวัติศาสตร์ของเมือง และพื้นน้ าบริ เวณปากอ่าว
โกลเด้นฮอร์นได้ แบบพาโนรามา (360 องศา) ในสมัยที่สร้าง หอคอยหิน GALATA นี้เป็ นสถาปัตยกรรมที่
สู งที่สุดในอิสตันบูล ด้วยความสู งเก้าชั้นร่ วม 220 ฟุต (67 เมตร)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงสุ ดพิเศษ ที่หอคอย GALATA
รู ้จกั กันในชื่อ "หอคอยคริ สต์" ในตอนที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1348 หลังจากนั้นจักรวรรดิออตโตมันได้ใช้ที่นี่
เป็ นหอสังเกตการณ์สาหรับตรวจตราเพลิงไหม้ ตัวหอคอยได้รับความเสี ยหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สอง
ครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 18 และ 19 นับตั้งแต่การบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1960 หอคอยได้เปิ ดให้
บุคคลทัว่ ไปเข้าชม และปัจจุบนั ก็กลายเป็ นจุดชมวิวชั้นดีที่มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองและช่องแคบบอส
ฟอรัส ไต่ข้ นึ หอคอยเพื่อไปให้ถึงระเบียงด้านนอกที่เห็นวิวได้กว้างสุ ดลูกหูลูกตา ข้างบนนั้นคุณจะได้เห็น
แลนด์มาร์กสาคัญๆ ของอิสตันบูลในมุมที่แปลกตาออกไป มองผ่านช่องแคบที่แบ่งระหว่างทวีปยุโรปกับ
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เอเชีย แล้วตัดผ่านไปยังเมืองอิสตันบูล สะพาน GALATA ที่เชื่อมต่อระหว่างสองทวีปก็สามารถมองเห็นจาก
ตรงนี้ได้เช่นกัน

เย็น
ที่พกั

เมืองชานักกาเล(Canakkale) เป็ นเมืองที่ปัจจุบนั เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของตุรกี มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi)หรื อ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วน
ที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูบ่ นจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กบั แหลมเกลิ
โบลูของกรี ซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนชานักกาเลเคยเป็ นที่ต้ งั ของเมือง
ทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุ งทรอย ปัจจุบนั
มีซากของกาแพงเมืองที่เป็ นหิ นหนาปรากฏอยู่ จึงเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
KOLIN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง CANAKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่สี่

เมืองโบราณทรอย • ม้ าไม้ ฮอลิว้ ดู • เมืองคูซาดาซึ • บ้ านพระแม่มารี  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

จากนั้น

ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy) ตามตานานกรี กโบราณในมหากาพย์เรื่ อง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮ
เมอร์’ (Homer) ได้มีการบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับ ‘กรุ งทรอย’ (Troy) เอาไว้วา่ ‘กรุ งทรอย มีที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณ
จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทาให้นครแห่ งนี้ สามารถควบคุมเส้นทาง
การติดต่อทั้งทางบกและทางน้ าระหว่างทวีปเอเชี ยและทวีปยุโรปได้’ ตามบันทึกที่ว่านี้ น้ นั แรกเริ่ มเดิ มที

เดินทางสู่
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เหล่านักปราชญ์และผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหลายต่างก็เชื่อว่ากรุ งทรอยเป็ นแค่เมืองในตานาน หาได้มีอยูจ่ ริ งบนโลก
ใบนี้ ไม่ หากแต่เมื่อราว 140 ปี ที่แล้ว มีผูค้ น้ พบซากของเมืองโบราณแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเชื่อกันว่านี่ คือซากของ
‘กรุ งทรอย’

ระหว่างทาง

แวะถ่ ายรู ป กับม้ าโทรจัน หรื อ ม้าไม้ ฮอลิว้ ดู (Trojan horse)เป็ นม้าขนาดใหญ่ที่ทาจากไม้ จากมหากาพย์อี
เลียดเรื่ องสงครามเมืองทรอย ม้าไม้น้ ี เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซี ยส ในการบุกเข้าเมืองทรอย ที่มีป้อม
ปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปี แล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้น้ ี ข้ ึนมา แล้วลากไป
วางไว้หน้ากาแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรี กแสร้งทาเป็ นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่า
เป็ นบรรณาการที่ทางฝ่ ายกรี กสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว จึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและ
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ฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรี กที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็ นที่
สาเร็จ
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่ โมง) เป็ น
เมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี
บ้ า นพระแม่ ม ารี (House of Vergin Mary) เชื่ อ กั น ว่ า เป็ นที่ สุ ด ท้า ยที่ พ ระแม่ ม ารี มาอาศัย อยู่ แ ละ
สิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ต้ งั อยู่บนภูเขาสู งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่คริ สศาสนิ กชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไป
นมัสการให้ได้สักครั้ง

เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
TUSAN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง KUSADASI มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่ห้า

เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส • โรงงานผลิตเสื้ อหนัง • ปามมุคคาเล  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

จากนั้น

ชมเมื องโบราณเอฟฟิ ซุ ส

(Ephesus)

เมืองโบราณที่ได้มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีแห่ งหนึ่ งของโลก

เมื องเอฟฟิ ซุ สเป็ นเมื องในยุคโบราณที่ ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกับการเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณเมืองโบราณเอฟฟิ ซุส รุ่ งเรื องในยุคสมัยกรี ก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็ นที่อยู่อาศัยของชาว
ไอโอเนี ยน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรี ก ซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สต์กาลแผนผังเมืองเอฟ
ฟิ ซุ สนั้นได้ชื่อว่าเป็ นเลิ ศทางด้านยุทธศาตร์ ทหาร และการค้า โดยตัวเมื องตั้งอยู่ติดกับทะเลอี เจี้ ยน เรื อ
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สิ นค้าสามารถเทียบท่าได้ใกล้ประตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิ ซุสนั้นตั้งอยู่ในหุ บเขาที่ขนาบด้วยภูเขาสู ง
สองด้าน คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาให้ขา้ ศึกบุกโจมตีได้
ยากมาก

หลังอาหาร

นาท่านชมโรงงานผลิตเสื้ อหนัง ที่มีคุณภาพและชื่ อเสี ยงของตุรกี เสื้ อแจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพดี แบบ
ทันสมัย มีน้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่ มบางเบา สวมใส่ สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรื อสหรัฐอเมริ การ
ครึ่ งต่อครึ่ ง เพราะตุรกีเป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกไปขายทัว่ โลก

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น

ทาท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง.

นาท่านชม

ปามุคคาเล แปลว่ า ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตั้งอยูใ่ นเมืองปามุคคาเล จังหวัดเดนิ ซลิ
(Denizli) ประเทศตุรกี มีลกั ษณะเป็ นระเบียงน้ าพุเกลือร้อน ซึ่ งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกใน
อดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุ ดวิจิตรของสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากบ่อ
น้ าร้อนที่อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรื อหิ นปูน ซึ่งเมื่อน้ าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็ นเวลาเนิ่นนาน ไอน้ า
ก็จะค่อย ๆ ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซี ยมเกาะบริ เวณขอบบ่อจนเกิดเป็ นผนังสี ขาวขึ้นนัน่ เองด้วยความเชื่อว่า
ปามุคคาเล เป็ นเหมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีสรรพคุณในการรักษาบาบัดการอาการต่าง ๆ ทาให้ในอดีต
ชนเผ่ากรี ก-โรมันได้เข้ามาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน้ าพุร้อนแห่ งนี้ และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อัน
หมายถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ และปามุคคาเล ก็ได้ถูกใช้เป็ นสปาบาบัดโรคมานานกว่าพันปี
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เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
PAM THERMAL HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี
***โรงแรมมีน้าแร่ ให้ ท่านได้ แช่ กรุณาเตรียมชุดว่ ายน้าก่ อนลงสระด้ วยค่ ะ***

วันที่หก

เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • โชว์ระบาหน้ าท้อง  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

เดินทางสู่

เมืองคอนย่าใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุค ซึ่งเป็ นอาณาจักรแห่ง
แรกของพวกเติร์กบนแผ่นดินตุรกี ในช่วงปี 1071 -1275

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่

เมืองคัปปาโดเกีย

(Cappadocia)

“ดินแดนม้ าพันธุ์ดี”

ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า

ตั้งอยูท่ างตอนกลางของตุรกีเป็ นพื้นที่พิเศษเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส

และภูเขาไฟ ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว (ปั จจุบนั ภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแล้ว) ทาให้ลาวาที่พ่นออกมา
และเถ้าถ่านจานวนมหาศาลกระจายไปทัว่ บริ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแสน้ า ลม
ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิด
เป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรู ป แท่ง กรวย(คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และ
อีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า “ปล่ องไฟนางฟ้า” ที่ในปี
ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้นื ที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรก
ของตุรกี
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ระหว่างทาง

แวะชม สถานีคาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มีอิทธิพลจากเปอร์เชีย ที่ก่อสร้างเป็ นที่พกั
เล็กข้างทางที่นกั เดินทางสามารถใช้สาหรับการพักผ่อน ให้หายเหนื่ อยจากการเดินทาง สถานีคาราวานตั้งอยู่
ได้จากการคมนาคมทางการค้า

การติดต่อสื่ อสาร

และการเดินทางของผูค้ นในเครื อข่ายของเส้นทาง

การค้า (trade routes) เป็ นที่รู้จกั ในภาษาไทยด้วยชื่อเรี ยกว่า "โรงเตี๊ยม"
เย็น
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ ระบาหน้ าท้ อง” Belly Dance เป็ นการเต้นราที่เก่าแก่อย่างหนึ่ งเกิดขึ้นมาเมื่ อ
ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อ กันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ ร่อน
คือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุรักษ์ระบาหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาให้ระบา
หน้าท้องแพร่ หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกี
ในปัจจุบนั

ที่พกั

พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถา้ 1 คืน GOREME KAYA HOTELหรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี
** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถา้ เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน**

วันที่เจ็ด

พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม • นครใต้ ดินคาดัค • โรงงานผลิต • พรมทอมือ เซรามิค • โรงงานจิวเวอรี่ •

สนามบินเนฟเซไฮร์ • สนามบินอิสตันบูล

 (เช้ า/กลางวัน/-)
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เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

จากนั้น

ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม
(GOREME OPEN AIR MUSEUM)

เป็ นสถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไป
ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้รับขึ้น
ทะเบี ย นจากองค์ก ารยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกในปี 1984 สร้ า งโดยชาว
คริ สต์ ที่ ห ลบหนี ก ารเข่ น ฆ่ า คนต่ า ง
ศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้าง
โบสถ์ไว้มากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็ น
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ศูนย์กลางสานักสงฆ์เมื่อราวปี 300-1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้ าที่ถูกวาดไว้
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึ งใจแก่ผมู ้ าเยือน
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น

นครใต้ดินคาดัค (CardakUnderground City)
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หลังอาหาร

จากนั้น
20.45 น.
22.45 น.

เกิ ดจากการขุดเจาะพื้นดิ นลึ กลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของ
ชาวคัปปาโดเกีย ในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ตอ้ งการเข้ามายึดครองดินแดนนี้ เพื่อ
หวังผลประโยชน์ทางการค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้ง
การเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในดินแดนแถบนี้ดว้ ยเมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน
ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ขดุ ลึก
ลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉิ นที่เป็ นทางระบายอากาศไป
ในตัว ทาให้อากาศถ่ายเท
ชมโรงงานผลิต พรมทอมื อ หัตถกรรมของชาวตุ รกี ที่มีชื่ อเสี ยงโด่ ง ดังไปทัว่ โลก มี คุณภาพดี ลวดลาย
สวยงาม และมีราคาแพง หาซื้ อได้ทวั่ ไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละท้องถิ่นจะมี
สิ นค้าขึ้นชื่ อของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มีราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มีชื่อเสี ยงมากที่สุดต้องเป็ นของ
เมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเส้นใบที่ใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็ นพรมทัว่ ไป
ที่นิยมขายกันอย่างแพร่ หลาย ทาจากวัสดุ ทั้งขนสัตว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใย
ออก จะเหลือเพียงด้านเดียวที่มีขนปุยฟูข้ ึนมา เป็ นลวดลายตามที่ตอ้ งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอ
จากขนสัตว์ ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที่มีชื่อเสี ยงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิค
และโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสิ นค้าตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเซไฮร์ (NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT)
ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT
ถึงสนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT
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หลังจากนั้น
วันที่แปด

ให้ท่านได้พกั ผ่อนระหว่างรอเปลี่ ยนเครื่ องโดยมี ร้านค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าชั้นนา เช่น HERMES,
LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย
สนามบินอิสตันบูล • กรุ งเทพ

01.25 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่TK68

15.00 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
…………………………………………………………………………

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตารางวันเดินทางราคา ตุรกีบินภายใน 8 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ ไลน์ (TK)
วันเดินทาง

จานวน

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

11 – 18 มี.ค. 63

35

TK65/TK68

34,900

34,500

33,900

5,500

25 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
04 – 11 เม.ย. 63

35

TK65/TK68

34,900

34,500

33,900

5,500

35

TK69/TK68

35,900

35,500

34,900

5,500

35

TK69/TK68

35,900

35,500

34,900

34,900

34,500

33,900

20 – 27 พ.ค. 63

35

TK65/TK68

34,900

34,500

33,900

33,900

33,500

32,900

04 – 11 มิ.ย. 63

35

TK65/TK68

34,900

34,500

33,900

**วันจักรี**

28 เม.ย. – 05 พ.ค. 63
**วันแรงงาน**

**วันเฉลิมพระราชินี**

5,500
5,500
5,500

***หมายเหตุ***
- ไฟท์ บินขาไป TK69 จะบินเวลา 23.00น. - 05.20 น.
- ไฟท์ บินขาไป TK 65 ตั้งแต่ เดือน พ.ค. จะบินเวลาเร็วขึน้ เป็ น 21.45 น. - 04.10 น.

อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ-อิสตันบู ล-กรุ งเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่ สามารถ
สะสมไมล์ได้
✓ ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ NAV-IST เนฟเซไฮ-อิสตันบูล
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
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✓ ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1
ใบ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
✓ ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถู ก ปฏิ เสธไม่ ใ ห้ อ อกและเข้ า เมื อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง ที่ เมื อ งไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์ เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทาง
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45
วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
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• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่ มีเงื่ อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการ
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการ
เดินทางได้ตามความเป็ นจริ ง
เงื่อนไขอื่นๆ :
• กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
บินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิ ดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั
❖ สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น
กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริษัทฯขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า
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❖ การวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว
Single ห้ องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ ัน อาจจะมีความแตกต่ างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่ วยงานการท่ องเที่ยวของประเทศ
ตุรกีเท่ านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ ง
ลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจาก
อุ บั ติ เหตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ ยว(ซึ่ งลูก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บในเงื่ อ นไขนี้ใ นกรณี ที่เกิด เหตุสุ ดวิ สัย ซึ่ งอยู่ นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ า เมื อ งทั้ งที่ก รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิ เสธมิใ ห้ เดิ นทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุ ไ ว้ ใ น
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า -ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ าอย่างถ่ อง
แท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง*

