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NT095
ทวัรต์รุก ีบนิตรงสูอ่สิตนับล ูชมดนิแดน 2 ทวปี 9 วัน 6 คนื (TK)
ทัวรต์รุก ี, 9 วัน 6 คนื ,

Colossae Hotel  , RAMADA KONYA  , HALIC PARK DIKILI  , LIONEL HOTEL  , AFINA CAVE
HOTEL  , BERA HOTEL

ตุรก ี- อสิตนับูล - เมอืงชานกักาเล - เมอืงโบราณทรอย - ถ่ายรปูกบัมา้โทรจนั - เมอืงไอวาลคิ
คุชาดาส ึ- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- โรงงานผลติเสอืหนงั - ชมสวนพชี - ปามคุคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย - ชมสวนแอปเปิล - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - สถานคีารวาน - ชอ่งแคบบอสพอรสั

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่- เมอืงคปัปาโดเกยี - พพิธิภณัฑเ์กอเรเม - นครใตด้นิคาดคั - โชวร์ะบําหนา้ทอง Belly Dance
นงับอลลนูชมววิเมอืงคบัปาโดเกยี - ชมโรงงานผลติพรมทอมอื - โรงงานเซรามคิ จวิเวอรเีมอืงองัการา - บลมูอสก์
ฮายาโซฟีอา - อุโมงคเ์ก็บน้าํเยเรบาตนั - ฮปิโปโดรม - พระราชวงัทอปกาปึ - ทะเลสาบน้าํเค็ม - สสุานอาตาเตรกิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - ตรุก ี- อสิตนับูล

18.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุวรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคาทเ์ตอร ์U ประต ู9 โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

21.45 น.



ออกเดนิทาง (บนิตรง) สู ่ประเทศตรุก ีเมอืงอสิตนับูล โดยเทยีวบนิท ีTK65

วนัท ี2
สนามบนิอสิตนับูล - เมอืงชานกักาเล - เมอืงโบราณทรอย - ถา่ยรูปกบัมา้โทรจนั - เมอืงไอวาลคิ

04.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับูล อาตาตรูก์ ประเทศตรุกี
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ท ี(เวลาทอ้งถนิทตีรุกชีา้กวา่ประเทศไทย 4 ชวัโมง)

ออกเดนิสู ่เมอืงอสิตนับูล เป็นเมอืงทมีปีระชากรมากทสีดุในประเทศตรุก ีตังอยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส
ซงึทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทตัีงอยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี
(ฝังอานาโตเลยี)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

เดนิทางสู ่เมอืงชานกักาเล (Canakkale) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง เป็นเมอืงทปัีจจบัุนเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทสํีาคัญของตรุกี
มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีอืวา่ โบกาซ ีหรือ เฮลลสปอนตม์คีวามยาว 65 กโิลเมตร สว่นทแีคบทสีดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร
เนืองจากตังอยู่บนจดุแคบทสีดุของชอ่งแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลขูองกรีซ บนฝังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ
ทะเลเอเจยีนชานักกาเล อยู่หา่งจากกรุงอสิตันบลู เมอืงหลวงของตรุกดีว้ยการเดนิทางทางรถยนตป์ระมาณ 4 ชวัโมง เคยเป็นทตัีงของเมอืงทรอย
ทปีรากฏในสงครามกรุงทรอย ปัจจบัุน มซีากของกําแพงเมอืงทเีป็นหนิหนาปรากฏอยู่ จงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชม เมอืงโบราณทรอย (Troy)  ตามตํานานกรีกโบราณในมหากาพยเ์รือง ‘อเิลยีต’ (Iliad) ของกวนีามวา่ ‘โฮเมอร’์ (Homer)
ไดม้กีารบันทกึเรืองราวเกยีวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว้า่ ‘กรุงทรอย มทีตัีงอยู่ในบรเิวณจดุยุทธศาสตรท์ดีทีสีดุของชอ่งแคบเฮลเลสพอนด์
(Hellenpond) ทําใหน้ครแหง่นีสามารถควบคมุเสน้ทางการตดิตอ่ทังทางบกและทางน ้าํระหวา่งทวปีเอเชยีและทวปียุโรปได’้
ตามบันทกึทวีา่นีนันแรกเรมิเดมิทเีหลา่นักปราชญแ์ละผูเ้ชยีวชาญทังหลายตา่งก็เชอืวา่กรุงทรอยเป็นแคเ่มอืงในตํานาน
หาไดม้อียู่จรงิบนโลกใบนีไม่ หากแตเ่มอืราว 140 ปีทแีลว้ มผีูค้น้พบซากของเมอืงโบราณแหง่หนงึ ซงึเชอืกันวา่นีคอืซากของ ‘กรุงทรอย’

ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป กบัมา้โทรจนั หรือ มา้ไมเ้มอืงทรอย (Trojan horse) เป็นมา้ขนาดใหญ่ททํีาจากไม ้
จากมหากาพยอ์เีลยีดเรืองสงครามเมอืงทรอย มา้ไมนี้เกดิขนึจากอุบายของโอดสิเซยีส ในการบกุเขา้เมอืงทรอย ทมีป้ีอมปราการแข็งแรง
หลังจากทรีบยืดเยือมานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมนี้ขนึมา แลว้ลากไปวางไวห้นา้กําแพงเมอืงทรอย
แลว้ใหท้หารกรีกแสรง้ทําเป็นลา่ถอยออกไป
เมอืชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจวา่เป็นบรรณาการททีางฝ่ายกรีกสรา้งขนึมาเพอืบชูาเทพเจา้และลา่ถอยไปแลว้
จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมอืงและฉลองชยัชนะ เมอืตกดกึ ทหารกรีกทซีอ่นตัวอยู่ในมา้ไม ้ก็ไตล่งมาเผาเมอืงและปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทสํีาเร็จ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงไอวาลคิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30ชวัโมง

ทพีกั
HALIC PARK HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
คชุาดาส ึ- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี- โรงงานผลติเสอืหนงั - ชมสวนพชี - ปามุคคาเล

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงคชุาดาส ึ(Kusadasi) 

ชม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทไีดม้กีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดแีหง่หนงึของโลก



เมอืงเอฟฟิซสุเป็นเมอืงในยุคโบราณทยีงิใหญ่ สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณเมอืงโบราณเอฟฟิซสุ
รุ่งเรืองในยุคสมัยกรีก และโรมัน มอีายุกวา่ 2,500 ปี เป็นทอียู่อาศัยของชาวไอโอเนียน (Ionian) ทอีพยพมาจากกรีก
ซงึรุ่งเรืองขนึมาในศตวรรษท ี6 กอ่นครสิตก์าลแผนผังเมอืงเอฟฟิซสุนันไดช้อืวา่เป็นเลศิทางดา้นยุทธศาตรท์หาร และการคา้
โดยตัวเมอืงตังอยู่ตดิกับทะเลอเีจยีน เรือสนิคา้สามารถเทยีบทา่ไดใ้กลป้ระตเูมอืงมาก
และตัวเมอืงเอฟฟิซสุนันตังอยู่ในหบุเขาทขีนาบดว้ยภเูขาสงูสองดา้น คอืภเูขาคอเรสซสั (Mount Coressus) กับ ภเูขาไพออน (Mount Pion)
จงึทําใหข้า้ศกึบกุโจมตไีดย้ากมาก

ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Vergin Mary) เชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้นหลังนี
ตังอยู่บนภเูขาสงูเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิคีรสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขนึไปนมัสการใหไ้ดส้กัครัง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชม โรงงานผลติเสอืหนงั ทมีคีณุภาพและชอืเสยีงของตรุก ีเสอืแจ็กเก็ตและหนัง มคีณุภาพด ีแบบทันสมัย มนี ้าํหนักเบา ฟอกหนังด ีนุ่มบางเบา
สวมใสส่บายขนึ ราคาถูกกวา่ในยุโรปหรือสหรัฐอเมรกิารครงึตอ่ครงึ เพราะตรุกเีป็นผูผ้ลติและสง่ออกไปขายทัวโลก

จากนัน ชมิและชอปปิง ท ีรา้นขนมเตอรก์ชิ ดไีลท ์ขนมหวานสญัชาตติรุก ีซงึคนทอ้งถนิเรียกกันวา่ โลคมุ (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลกูเตา๋
ทปีระกอบขนึจากแป้งและน ้าํตาล มักจะมอัีลมอนด ์ถัวพสิตาชโิอ วอลนัท และแมคคาเดเมยี ผสมเขา้ไปดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิสู ่ปามมุคคาเล(Pamukkale) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
COLOSSAE THERMAL HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงคอนยา่ - ชมสวนแอปเปิล - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - สถานคีารวาน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

ปามุคคาเล แปลวา่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตรุก ีตังอยู่ในเมอืงปามุคคาเล จังหวัดเดนซิล ิ(Denizli) ประเทศตรุกี
มลัีกษณะเป็นระเบยีงน ้าํพเุกลอืรอ้น ซงึเกดิขนึจากการเกดิแผน่ดนิไหวของโลกในอดตี มคีวามยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สงู 160 เมตร
ความงดงามสดุวจิติรของสถานทแีหง่นีเกดิขนึจากบอ่น ้าํรอ้นทอีุดมไปดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนต หรือหนิปนู
ซงึเมอืน ้าํพรุอ้นระเหยขนึมาเป็นเวลาเนนินาน ไอน ้าํก็จะคอ่ย ๆ
กอ่ใหเ้กดิชนัของแคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบอ่จนเกดิเป็นผนังสขีาวขนึนันเองดว้ยความเชอืวา่ ปามุคคาเล เป็นเหมอืนสถานทศัีกดสิทิธิ
ซงึมสีรรพคณุในการรักษาบําบัดการอาการตา่ง  ๆทําใหใ้นอดตีชนเผา่กรีก-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บนบอ่น ้าํพรุอ้นแหง่นี
และขนานนามเมอืงนันวา่ ฮเีอราโพลสิ อันหมายถงึเมอืงศักดสิทิธ ิและปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปาบําบัดโรคมานานกวา่พันปี

เดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ ใชเ้วลาประมาณ 5 ชวัโมง เมอืงนีเป็นเมอืงสําคัญทางศาสนาอสิลามเป็นเมอืงตน้กําเนดิศาสนาอสิลาม
เชญิทา่นมาในดนิแดนแหง่นีพธิทีแีตกตา่งออกไปจากอสิลามทัวไปคอืพธิ ีSema Dance
เป็นการเตน้รําแบบใสช่ดุเหมอืนกระโปรงหมุนเพอืเขา้ถงึพระเจา้ 

ระหวา่งทางนําทา่นแวะ ชมสวนแอปเปิล ชว่งฤดกูาลออกผลแอปเปิล ระหวา่งเดอืน สงิหาคม-คลุาคม ของทกุปี
ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับเขา้ชมสวนแอปเปิลและรับผลแอปเปิลทา่นละ 1 ลกู
อสิระใหท้า่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเลอืกซอืผลแอปเปิลสดๆจากฟารม์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana museum) หรือสํานักลมวน กอ่ตังขนึในปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ
ซงึเชอืกันวา่ชายคนนีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลามพพิธิภัณฑ ์เป็นสสุานของเมฟานา



เจลาเลดดนิภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในตกแตง่ประดับประดาฝาผนังแบบมุสลมิ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RAMADA KONYA HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงคอนยา่ - สถานนคีารวาน - เมอืงคปัปาโดเกยี - พพิธิภณัฑเ์กอเรเม - นครใตด้นิคาดคั - โชวร์ะบําหนา้ทอง Belly Dance

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

แวะชม สถานคีาราวาน(Caravanserai)
มักจะเป็นสงิกอ่สรา้งทมีอีทิธพิลจากเปอรเ์ชยีทกีอ่สรา้งเป็นทพัีกเล็กขา้งทางทนัีกเดนิทางสามารถใชสํ้าหรับการพักผอ่นใหห้ายเหนือยจากการเดนิทางสถานีคาราวานตังอยู่ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้
การตดิตอ่สอืสาร และการเดนิทางของผูค้นในเครือขา่ยของเสน้ทางการคา้ (traderoutes) ทคีรอบคลมุเอเชยี, แอฟรกิาเหนือ
และยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้สถานีคาราวานอาจจะเป็นทรีูจั้กในภาษาไทยดว้ยชอืเรียกวา่ "โรงเตยีม"

เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง เป็นชอืเกา่แกภ่าษาฮติไตต ์แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี
ตังอยู่ทางตอนกลางของตรุกเีป็นพนืทพีเิศษเกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยส และภเูขาไฟ ฮาซานเมอืประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้
(ปัจจบัุนภเูขาไฟทัง 2 ดับแลว้) ทําใหล้าวาทพีน่ออกมาและเถา้ถ่านจํานวนมหาศาลกระจายไปทัวบรเิวณทับถมเป็นแผน่ดนิชนัใหม่ขนึมา
จากนันกระแสน ้าํ ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกันกัดเซาะกร่อนกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือยๆนับแสนนับลา้นปี
จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทเีต็มไปดว้ยหนิรูป แทง่ กรวย(คว่าํ) ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง
จนผูค้นในพนืทเีรียกขานกันวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า” ทใีนปี ค.ศ.1985
ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้นืทมีหัศจรรยแ์หง่นีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกี

จากนัน นครใตด้นิคาดคั (CardakUnderground City) เกดิจากการขดุเจาะพนืดนิลกึลงไป 10 กวา่ชนั เพอืใชเ้ป็นทหีลบภัยจากขา้ศกึศัตรู
ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกยีในอดตี
โดยทังจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกทตีอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนีเพอืหวังผลประโยชนท์างการคา้และชาวโรมันจากทางตะวันตกดว้ยเหตผุลเดยีวกัน
รวมทังตอ้งการทจีะหยุดยังการเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนีดว้ยเมอืงใตด้นิแหง่นีมคีรบเครืองทกุอย่างทังหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้าํ
หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชนั
แตว่า่อากาศในนันถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอีุณหภมูเิฉลยี 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทดีี
มทีางออกฉุกเฉนิทเีป็นทางระบายอากาศไปในตัว ทําใหอ้ากาศถ่ายเท

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม เป็นสถานททีมีคีวามงดงามและเต็มไปดว้ยคณุคา่ทางประวัตศิาสตร์
ไดรั้บขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี1984 สรา้งโดยชาวครสิตท์หีลบหนีการเขน่ฆ่าคนตา่งศาสนาของทหารออตโตมัน
และสรา้งโบสถไ์วม้ากกวา่ 30 แหง่ จนกลายเป็นศนูยก์ลางสํานักสงฆเ์มอืราวปี 300-1200
ภายในมภีาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ ้าํทถีูกวาดไวตั้งแตศ่ตวรรษท ี9 ชา่งงดงามตราตรงึใจแกผู่ม้าเยือน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นชมการแสดงพนืเมอืง "โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง Belly Dance" เป็นการเตน้รําทเีกา่แกอ่ย่างหนงึ เกดิขนึมาเมอืประมาณ 6000 ปี
ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชอืกันวา่
ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่สําคัญทไีดอ้นุรักษ์ระบําหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจบัุน และการเดนิทางของชาวยปิซทํีาใหร้ะบําหนา้ทอ้งแพร่หลาย
มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทโีดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบําหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบัุน

ทพีกั
AFINA CAVE HOTEL หรือเทยีบเทา่
**ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ ้าํเต็ม ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใิชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกันแทน**

วนัท ี6



นงับอลลนูชมววิเมอืงคบัปาโดเกยี(ไมร่วมคา่นงับอลลนู) - ชมโรงงานผลติพรมทอมอื - โรงงานเซรามคิ จวิเวอรเีมอืงองัการา -
ทะเลสาบน้าํเค็ม - กรุงองัการา - สสุานอาตาเตรกิ

05.00 น.
นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสบรรยากาศเมอืงคัปปาโดเกยียามเชา้ โดยการขนึบอลลนู โดยทา่นจะเห็นววิทัวเมอืงคัปปาโดเกยี
โดยจะนังบอลลนูใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง คา่บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ คา่บรกิารทา่นละ 230 USDโดยประมาณ
โดยสอบถามราคากบัทางหวัหนา้ทวัรอ์กีทใีนวนัทจีะเดนิทาง
**หลังจากททีา่นไดนั้งบอลลนูแลว้ทา่นจะไดรั้บใบรับรอง Flight Certificate ทมีชีอืของทา่นวา่ไดพ้ชิติบอลลนูทวีวิสวยตดิอันดับโลก
และดมืด่าํฉลองกับแชมเปญดว้ยบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คุม้คา่กับการมาเยือนเมอืงคัปปาโดเกยี
ในยามเชา้บรรยากาศเหมอืนกับอยู่ในดนิแดนเทพนยิาย**

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม

ชม โรงงานผลติพรมทอมอื หัตถกรรมของชาวตรุกทีมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก มคีณุภาพด ีลวดลายสวยงาม และมรีาคาแพง หาซอืไดทั้วไป
ลวดลายแตกตา่งกันออกไปตามแหลง่ทผีลติ แตล่ะทอ้งถนิจะมสีนิคา้ขนึชอืของตนเองโดยเฉพาะ พรมทมีรีาคาแพงจะทอดว้ยขนสตัว์
มชีอืเสยีงมากทสีดุตอ้งเป็นของเมอืงเฮเรเค (Hereke)พรมม ี2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบทใีชท้อคอื ฮาล ี(Hali) เป็นพรมทัวไป
ทนียิมขายกันอย่างแพร่หลาย ทําจากวัสด ุทังขนสตัว ์ฝ้าย ไหม ระหวา่งการทอเมอืผกูปมแลว้จะตัดเสน้ใยออก
จะเหลอืเพยีงดา้นเดยีวทมีขีนปยุฟขูนึมา เป็นลวดลายตามทตีอ้งการ อกีแบบคอื "คาลมิ" (Kilim) ทอจากขนสตัว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกวา่ฮาลี
ชนดิทมีชีอืเสยีงจะมาจากเมอืงเฮเรเคจากนัน 

นําทา่นชม โรงงานเซรามคิและโรงงานจวิเวอร ีอสิระเชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ระหวา่งทางแวะถ่ายรูป ทะเลสาบน้าํเค็ม Lake Tuz (TuzGolu) ทะเลสาบน ้าํเค็มทใีหญ่เป็นอันดับสองของตรุกี
เมอืหนา้รอ้นมาถงึน ้าํจะเหอืดแหง้เหลอืแตเ่พยีงเกลอืกองเป็นแผน่หนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเห็นเป็นพนืสขีาวสดุลกูหลูกูตา
และยังเคยเป็นสถานทถี่ายทําหนัง Star War อกีดว้ย 

กรุงองัการา(Ankara) หรือทมีชีอืตามประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจบัุน และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2
รองจากนครอสิตันบลู กรุงอังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนทรีาบสงูอนาโตเลยี
โดยอยู่หา่งจากนครอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นทตัีงของรัฐบาลกลาง สว่นราชการ
และสถานเอกอัครราชทตูประเทศตา่งๆในตรุกี

จากนันชม Ataturk Mausoleum หรือ Memorial tomb เป็นทฝัีงศพของ Mustafa Kemal Ataturk
ผูนํ้าในสงครามประกาศอสิรภาพจากอาณาจักรออตโตมันและประธานาธบิดคีนแรกของสาธารณรัฐตรุกี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
BERA HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
กรุงองัการา - นครอสิตนับูล - ช่องแคบบอสพอรสั - พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล ใชเ้วลาในการเดนิทาง 5 ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืช่องแคบบอสพอรสั (Bosporus Strait)
เป็นชอ่งแคบทกีันระหวา่งตรุกเีธรซทอียู่ในทวปียุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลยีในทวปีเอเชยี
เป็นชอ่งแคบหนงึของตรุกคีูก่ับชอ่งแคบดารด์ะเนลสท์างตอนใตท้เีชอืมกับทะเลอเีจยีน
ชอ่งแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและชอ่งแคบดารด์าเนลสท์างตอนใตเ้ชอืมระหวา่งทะเลดํากับทะเลมารม์ะราซงึเป็นสว่นหนงึของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนชอ่งแคบบอสฟอรัสยาวราว
30 กโิลเมตร สว่นทกีวา้งทสีดุกวา้ง 3,700 เมตร สว่นทแีคบทสีดุกวา้ง 700 เมตร ความลกึระหวา่ง 36 ถงึ 124 เมตร
ฝังทะเลของชอ่งแคบเป็นเมอืงอสิตันบลูทมีปีระชากรหนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน

นําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace)
ซงึสรา้งเสร็จในสมัยของสลุตา่นอับดลุเมจติซงึทรงคลังไคลค้วามเป็นยุโรปอย่างทสีดุทรงมพีระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแหง่นีเป็นทปีระทับแหง่ใหม่แทนพระราชวังทอปกาปิการอสรา้งพระราชวังโดลมาบาหเ์ช
เนน้ความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปทเีดน่ชดั ดา้นหนา้พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญ่สไตลบ์าร็อกตังตระหงา่น
ขณะทตัีวพระราชวังนันงดงามดว้ยศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลกูกรงบันไดยังตกแตง่ดว้ยแกว้เจยีระไน
หอ้งโถงใหญ่ประดับดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนักกวา่ 4.5 ตัน อลังการงานสรา้งจรงิๆ

เย็น
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
LIONEL HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
บลมูอสก ์- ฮายาโซฟีอา - อโุมงคเ์ก็บน้าํใตด้นิเยเรบาตนั - ฮปิโปโดรม - ชมพระราชวงัทอปกาปึ - สไปซม์าเก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันชมสญัลักษณ์ของเมอืงนครอสิตันบลู “บลมูอสก”์ (Blue Mosque)
สเุหร่าสนี ้าํเงนิสถานททีไีม่ควรพลาดเมอืเดนิทางมาเยือนเมอืงอสิตันบลู มชีอืเรียกอกีอย่างหนงึวา่สเุหร่าสลุตา่นอาหเ์มตท ี1 (Sultan ahmet I)
เป็นสเุหร่าทมีแีรงบันดาลใจมาจากการสรา้งทตีอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ขีนาดใหญ่กวา่วหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนัน
ซงึวหิารเซนตโ์ซเฟียไดรั้บการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางสเุหร่าแหง่นีประดับดว้ยกระเบอืงอัซนคิ
บนกําแพงชนัในทมีสีฟ้ีาสดใสลายดอกไมต้า่ง  ๆเชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คาเนชนั ฯลฯ
โดยหันหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพอืประชนัความงามกันคนละฝัง ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ
ซงึปกตมัิสยดิจะมหีอสวดมนตเ์พยีง 1 หรือ 2 หอ แตมั่สยดิแหง่นีม ีหอมนิาเร็ตทัง 6หอ ตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่ง 260 บาน
สลับดว้ยกระจกสอัีนน่าวจิติร มพีนืทใีหล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มขีนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล
ทพัีกสําหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้าํ ปัจจบัุนเปิดใหเ้ขา้ไปทําละหมาด 24 ชวัโมง 

นําทา่นชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายอสีเทริน์ออรท์อดอกซ ์ตอ่มาถูกเปลยีนเป็นสเุหร่า
ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑ ์ตังอยู่ทนีครอสิตันบลู ประเทศตรุกี
ถอืเป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึและมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการสงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคกลางจดุเดน่อยู่ทยีอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร
และนับเป็นตัวอย่างทดีทีสีดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ใีหญ่ทสีดุในโลกมานานเกอืบพันปี
จนกระทังอาสนวหิารเซบยีาสรา้งเสร็จในปี 1520สงิกอ่สรา้งทปีรากฏอยู่ในปัจจบัุนถูกสรา้งใหเ้ป็นโบสถใ์นระหวา่งปี ค.ศ. 532-537
โดยจักรพรรดจัิสตเินียนแหง่จักรวรรดไิบแซนไทน ์และเป็นโบสถห์ลังทสีามถูกสรา้งขนึในสถานทเีดยีวกันนี
(โบสถส์องหลังแรกถูกทําลายในระหวา่งการจลาจล) โบสถนี์เป็นศนูยก์ลางของนกิายอสีเทริน์ออรท์อดอกซเ์ป็นเวลาเกอืบ 1,000 ปีในปี 1453
หลังจากทจัีกรวรรดอิอตโตมันพชิติจักรวรรดไิบแซนไทน ์สลุตา่นเมหเ์หม็ดท ี2 จงึดัดแปลงโบสถใ์หก้ลายเป็นสเุหร่า เชน่ยา้ยระฆัง แทน่บชูา
รูปปันตา่ง  ๆออก และสรา้งสญัลักษณ์ทางอสิลามเชน่เสามนิาเรต แทน สเุหร่าโซฟีอาเป็นสเุหร่าหลักของอสิตันบลูมากวา่ 500 ปี 

ชมอุโมงคเ์ก็บน ้าํใตด้นิ เยเรบาตนั (Basilica Cistern) เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าํทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในนครอสิตันบลูสามารถเก็บน ้าํไดม้ากถงึ 88,000
ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขนึตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี6 ภายในอุโมงคม์เีสากรีกตน้สงูใหญ่ตังแตค่ ้าํเรียงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้
ปัจจบัุนเป็นเพยีงททีอ่งเทยีวอย่างเดยีวเทา่นัน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชม จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultanahmed Complex) หรือทมีชีอืเรียกมาแตโ่บราณวา่
ฮปิโปโดรม(Hippodrome)ซงึย่านแหง่นีแตเ่ดมิเป็นจดุศนูยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนไทนแ์ละใชเ้ป็นลานกวา้งสําหรับแขง่กฬีาขับรถมา้



แตใ่นปัจจบัุนเหลอืเพยีงร่องรอยจากอดตีทมีแีคล่านและเสาโบราณอกี 3 ตน้ คอื เสาโอเบลสิกแ์หง่กษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk)
เป็นเสาทรงสเีหลยีมฐานกวา้งแลว้คอ่ย  ๆเรียวยาวขนึไปเป็นยอดแหลมสว่นเสาโบราณตน้ท ี2 เรียกกันทัวไปวา่ เสาง ู(Bronze
SerpentineColumn)เป็นเสาบรอนซท์แีกะลวดลายเป็นรูปง ู3 ตัวพันเกยีวกันไปมา
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเสาแบบกรีกทเีกา่แกท่สีดุทมีเีหลอือยู่ในอสิตันบลู และเสาตน้ท ี3 มชีอืวา่ เสาคอนสแตนตนิ (Column of Constantine)
สรา้งขนึในปี พ.ศ.1483 แตเ่ดมิเป็นเสาบรอนซ ์แตใ่นชว่งสงครามครูเสดไดถู้กศัตรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแคเ่สาปนูเทา่นัน

ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace)  อันเป็นพระราชวังทปีระทับของสลุตา่นมานานกวา่ 3 ศตวรรษ สรา้งโดย 'จักรพรรดเิมหเ์ม็ตผูพ้ชิติ'
(MEHMET THE CONQUEROR) ในอดตีพระราชวังทอปกาปึเคยเป็นสถานทฝึีกขนุนางทหารรับใชข้องสลุตา่นชาวตรุก ีซงึคัดเลอืกเด็ก ๆ
ครสิเตยีน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเ้ป็นเตริก์และนับถอืศาสนาอสิลาม
ตอ่มาเมอืขนุทหารเหลา่นีออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยุคก็ร่วมกอ่การปฏวัิตรัิฐประหารเลยดว้ยซ ้าํ
ในทสีดุสลุตา่น 'มาหม์ุทท ี3' ก็ตัดสนิใจยุบระบบขนุนางทหารรับใชซ้งึยืนยงมากวา่ 350 ปีนี ลงและปฏริูประบบการจัดการทหารในประเทศเสยีใหม่
โดยการนําการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ้ปัจจบัุนพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิใีชเ้ก็บมหาสมบัตอัินล ้าํคา่อาท ิเชน่ เพชร
96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครืองลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครืองทรงของสลุตา่นฯลฯ
พระราชวังทอปคาปีเป็นทสํีาหรับแสดงทรัพย ์สมบัตอัินมคีา่ของสลุตา่นของออตโตมานสมัยตา่ง  ๆแบง่ออกเป็น 3 สว่นคอื พระราชวังชนันอก,
พระราชวังชนัใน และฮาเร็ม ในอดตีภายในพระราชวังนีจะมขีา้ราชบรพิารทํางานกันอยู่ประมาณ 5 พันคน
จงึมสีภาพคลา้ยตัวเมอืงทซีบัซอ้นอยู่ในตัวเมอืงอกีชนัหนงึ
ตัวพระราชวังนันไดรั้บการตกแตง่อย่างวจิติรในยุคทจัีกรวรรดอิอตโตมานรุ่งเรืองถงึขดีสดุ 

จากนันชอ้ปปิง ณ สไปซม์าเก็ต เป็นตลาดทมีอีายุเกา่แกย่าวนาน ถงึ 350 กวา่ปีสนิคา้ทขีายอันดับหนงึ ไดแ้ก ่เครืองเทศ ตามชอืของตลาดสไปซ์
โดยแทบทกุรา้นจะมกีระบะไมว้างเรียงกัน แตล่ะกระบะจะบรรจเุครืองเทศกลนิตา่ง  ๆเชน่ เครืองเทศสําหรับหมักเนือ ตม้น ้าํซปุ หรือ
แมแ้ตอ่บเชยหรือซเีนมอนทใีชผ้สมกับเครืองดมืนอกจากเครืองเทศแลว้ยังมสีนิคา้ประเภทถัว ชาผลไม ้รวมไปถงึผลไมอ้บแหง้
น ้าํผงึแทน้ ้าํมันหอมระเหย ทนัีกทอ่งเทยีวนยิมซอืตดิไมต้ดิมอืไปเป็นของฝาก รวมถงึเตอกชิดไีลท ์ขนมหวานเตอรก์ชิตน้ตํารับแท ้ๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิอสิตนับูล

20.50 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK68

วนัท ี9
สนามบนิอสิตนับูล - กรุงเทพ

01.25 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK68

15.00 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี13 สงิหาคม 2562 เวลา 17:49 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรงุเทพฯ-อสิตนับูล-กรงุเทพฯ สายการบนิTukish Airlines(TK)ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่ทพีกัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ,น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทย

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมทงัทรปิ 90 USD/ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธคิณะเดนิทาง 25 ท่านขนึไป กรณไีมถ่งึ 25 ท่าน ทางบรษัิทจะขอเลอืนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคาคา่ทัวรเ์พมิท่านละไมเ่กนิ 4,000 บาท โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15
วันมฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง21วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิทังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

โรงแรมทพัีก



• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บรษัิทฯขอแนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1
Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดยีว Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตรุกนัีน อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักบัมาตรฐานระดบัสากล
และในโปรแกรมทรีะบุชอืและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนันจะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหนว่ยงานการท่องเทยีวของประเทศตรุกเีท่านัน
ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 7 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 7 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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