
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
เทีย่วบนิตรงโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ทีป่ระเทศสองทวปี 

ดนิแดนแห่งอาณาจกัรออตโตมนัอนัยิง่ใหญ่ชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ยุคกลาง ชมเมอืงทรอย เมอืงในต านานกรกีโบราณ มา้ไมเ้มอืงทรอยจ าลอง  

สมัผสัความยิง่ใหญ่ของสุเหร่าสนี า้เงนิ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายทีป่ามุคคาเล่  

นครใตด้นิชาดคั ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ชอ้ปป้ิงกนัใหจุ้ใจทีต่ลาดสไปซม์ารเ์ก็ต 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 2 ขวด  

วนัแรก      กรุงเทพฯ –เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี 
 

06.20 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

(TK)  โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  

09.20 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK59 (บนิตรง)  

16.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี(เวลาตุรกชีา้กวา่ไทย 4 ชั่วโมง)  

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่ศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ นครอสิ

ตนับูลเป็นเมืองทีม่ีความส าคัญทีสุ่ดและเป็นเมืองทีม่ีประชากรหนาแน่นมากทีสุ่ดในตุรก ีเป็นเมืองที่



ตัง้อยู่รมิช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่ว่า คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ิง่ใหญ่ใน

ประวัติศาสตร์ เป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนัน้ จงึส่งผลใหอ้ิสตันบูลมีชื่อเรียก

แตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้  

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (1) หลังอาหารน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก ณ เมืองอสิ

ตันบลู ใหทุ้กท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย  

ทีพ่กั โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า (เมอืงอสิตนับูล)  

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง  เมอืงอสิตนับลู-เมอืงชานคัคาเล่-มา้โทรจนั-เมอืงทรอย-เมอืงไอวาลคึ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล่ ปัจจบุันเป็นเมอืงทีม่ีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์ เดมิมชีือ่วา่  

โบกาซี ่(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มีความยาว 65 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 

1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของชอ่งแคบดาร์ดาแนลส ์ใกลก้ับ แหลมเกลโิบลูของ

กรีซ บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมาร์มาร่าตัดกบัทะเล

อเีจียน เป็นทีตั่ง้ของเมอืงทรอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5 ช ัว่โมง ระยะทางประมาณ  350

กโิลเมตร)  

เมื่อถงึเมืองอเีซยีบทั Eceabat น าท่านขา้มฝ่ังโดยเรอืเฟอรร์ีเ่พื่อขา้มชอ่งแคบดาราแนล ใชเ้วลา

ประมาณ 30 นาท ีขึน้ฝ่ังทีเ่มืองชานัคคาเล่(Chanakkale) ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์าร่า ตัดกบัทะเลอเีจียน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (3) 

 ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมเ้มอืง

ทรอย (Trojan horse) เป็นมา้ขนาดใหญ่ที ่ ท าจากไม ้
จากมหากาพย์อีเลียดเรื่องสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้

เกดิขึน้จากอบุายของโอดสิเซยีส ในการบุกเขา้เมืองทรอย 

ทีม่ีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยดืเยื้อมานานถึง 

10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมน้ี้ขึน้มา แลว้ลากไป

วางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรีกแสรง้ท า

เป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็น

บรรณาการทีท่างฝ่ายกรีกสรา้งขึน้มาเพือ่บูชาเทพเจา้และ

ล่าถอยไปแลว้ จงึลากเขา้ไปไวใ้นเมอืงและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดกึ ทหารกรีกทีซ่่อนตัวอยู่ในมา้ไม ้ก็

ไต่ลงมาเผาเมืองและปลน้เมืองทรอยไดเ้ป็นทีส่ าเร็จ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย (Troy) เมอืงในต านานกรีกโบราณ ไดม้ีการบันทกึไวใ้น

ประวัตศิาสตร์ของโลกตะวนัตกวา่ กรุงทรอย (Troy) ตัง้อยู่บรเิวณจุดยุทธศาสตร์ทีด่ทีีสุ่ดของชอ่งแคบ

เฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) หรือชอ่งแคบดาร์ดาแนลลใ์นปัจจบุันเพราะสามารถควบคุม เสน้ทาง

ตดิต่อระหวา่งเอเชยีกบัยุโรปได ้ทัง้ทางบก และทางน ้า ซึง่แต่เดมินักปราชญต่์างก็เชือ่กนัวา่กรงุทรอย

เป็นต านานทีป่รากฎเฉพาะใน หนังสอืมหากาพยเ์ร่ืองอเิลยีด (Iliad) ของมหากวโีฮเมอร์ (Homer) 

เท่านัน้ แต่ภายหลังเมืองทรอยถูกคน้พบโดยนักโบราณคด ีใน ปี ค.ศ. 1930 

 บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัดหอ้งแสดงแบบจ าลองกรงุทรอย และเรือ่งราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ี

พรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมืองทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มีซากเมอืงเก่า ก าแพง ประตู และมา้ไม ้

จ าลองแห่งทรอย ซึง่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ  

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงไอวาลคึ (AYVALIK) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 

30 นาท ีระยะทางประมาณ  180 กโิลเมตร 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (4)  



ทีพ่กั โรงแรม  GRAND MILANO HOTEL หรอืเทยีบเท่า (เมอืงไอวาลคึ) 

 

    
 

 

  

 

 

วนัทีส่าม   เมืองไอวาลคึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่- 

นครโบราณเฮยีราโพลสิ-ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  
  

น าออกเดนิทางสู่เมือง เมอืงคูซาดาซ ึKusadasi ทีแ่ปลว่า เกาะนก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตุรกตีดิกบัชายฝ่ังทะเลอเีจยีนเป็นท่าเรือทีส่ าคัญ เรือทีล่่องทะเลอเีจยีนจะจอดเรียงรายกนัอยู่ที่

เมืองคูซาดาซึ แห่งน้ีเพื่อใหนั้กท่องเที่ยวไดข้ึ้นฝ่ังไปเที่ยว เมืองเอฟฟิซุส Ephesus (ระยะทาง

ประมาณ 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1.20 ชั่วโมง)  จากนั้นน าท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส

(City of Ephesus) ชมสัญลักษณ์ของเมืองเอฟฟิ ซุส เช่น ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ 

(Roman Bath) ทียั่งคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่ น าท่านชม วหิารแห่งจกัรพรรดิ

เฮเดรียน(Temple of Hadrian) ซึ่งเป็นจักรพรรดิเอเดรียนที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หน่ึงของโรมัน ชม 

ภาพแกะสลกันางเมดูซ่า หวัเป็นงู ชม หอสมุดเซลซุส Library of Celsus เป็นอาคารสองชัน้ 

ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเชา้ หอ้งสมุดน้ีสรา้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 

โดย ทเิบเรียส จูเลยีส อกลีา Julius Aquila เพื่ออุทศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่าน ดา้นหนา้มีรูปปั้น

ของเทพี 4 องค์ ไดแ้ก่ Sophia (wisdom-ปัญญา), Arete (virtue-ความดี), Ennoia (thought-

ความคิด), Episteme (knowledge-ความรู)้ ชม โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรา้งโดยการสกัด

ไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 25,000 คน และน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ศูนยผ์ลติเสือ้หนงั ซึง่

ผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดดั์งในอติาล ีอสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (The Virgin Mary’s House) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่

สุดทา้ยทีพ่ระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังน้ี ถูกคน้พบอย่างปฏหิารยโ์ดยแม่ชตีาบอด

ชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช(Anna Catherine Emmerich) ค.ศ. 1774-1824  

บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกน ้าสามก๊อกทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเร่ือง 

สุขภาพ ความร ่ารวย และความรกั ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มีความเชือ่ว่า หากตอ้งการ

ใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (6) 

 

หลังรบัประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีปามุค
คาเล ่เป็นภาษาตุรก ีหมายถงึ ปราสาทปุยฝ้าย ตัง้ชือ่ตามลักษณะภูมศิาสตร์ ซึง่เกดิจากปรากฏการณ์
ทีต่ะกอนของหนิปูนท าปฏกิริยิากบัอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมีธารน ้าแร่ใตด้นิไหลเอ่อลน้
ผุดขึน้มาบนพื้นผวิ รวมเป็นแอ่งน ้าหนิปูนทีล่ดหล่ันกัน กวา้ง 300 เมตร ยาวกวา่ 3 กโิลเมตร กอ่นไหล
ลงจากผาสงู 100 เมตร จากระดับน ้าทะเล  



น าทา่นชมนครโบราณเฮยีราโพลสิ(Hierapolis) “เฮยีราโพลสิ” หมายความวา่ เมืองแห่งความ
ศักดิส์ทิธิ ์เมอืงน้ีสันนิษฐานกันว่ามอีายุกว่า 2,200 ปี ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ประมาณ 133 ปีกอ่นครสิตกาล 

ในสมัยกษัตรยิยู์เมเนสที ่2 แห่งอาณาจกัรเพอรก์ามอน ทีน่ี่ตัง้อยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล่มพีื้นทีย่าว 
2,700 เมตร กวา้ง 600 เมตร สูง 160เมตร  บรเิวณทางเขา้จะพบกบัหลุมศพจ านวนมาก พื้นทีต่รงน้ี
เรียกวา่ เนโครโพลสิ (Necropolis) เป็นหลุมศพของผูม้ีอทิธพิลในสมัยโบราณ เมือ่เขา้ไปภายในจะ
มซีากโบราณของสิง่กอ่สรา้งต่าง ๆ เช่น 

• สระน า้โบราณ มีน ้าใสสฟ้ีาอมเขยีวจนสามารถมองเห็นซากโบราณทีจ่มอยู่ใตน้ ้า 
• โรงละครขนาดใหญจุ่คนไดป้ระมาณ 12,000 คน สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่2ในอดตีใชเ้ป็น

สถานทีจ่ัดแข่งขันและจัดงานเทศกาลส าคัญต่างๆ 
• พพิธิภณัฑเ์ฮยีราโพลสิ (Hierapolis Mesuem) อาคารทีใ่ชเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบนั 

เคยเป็นโรงอาบน ้ากลางแจง้ซึง่เป็นโรงอาบน ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมือง ถูกใชเ้ป็นพพิธิภัณฑม์า
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1984 ภายในพพิธิภัณฑน์อกจากจะมีผลงานของเฮยีราโพลสิแลว้ยังมผีลงานจาก
ทีอ่ ืน่ๆอกี ไม่วา่จะเป็น เลาดเิซยี(Laodiceia) ,โคลอสเซ่(Colossae),ทรโิพลสิ(Tripolis),อัท
ทูดา้(Attuda) และเมอืงอืน่อกีมากมาย  

 จากนัน้น าท่านชม ปราสาทปยุฝ้ายCotton Castle โดยลักษณะทีโ่ดดเด่น เป็นเนินเขาสขีาวโพลน 
เน่ืองจากทีส่่วนใหญ่เต็มไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซีย่ม เกดิจากน ้าพุรอ้นทีน่ าแคลเซีย่มคาร์บอเนต
มาตกตะกอน กอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของ 
แคลเซีย่มท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวกับหมิะไหลหล่ันเป็นทางน ้ายาว ทีม่ีความสวยงามมาก ๆ 
 
 
 
  

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (7)  

ทีพ่กั  โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรอืเทยีบเท่า (เมอืงปามุคคาเล่) 

วนัทีส่ี ่ เมอืงปามุคคาเล-่เมอืงคปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน-์โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามคิ-โรงงาน

เครือ่งประดบั - ระบ าหนา้ทอ้ง 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)   

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ซึ่งองค์การ
ยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองทีม่ีลักษณะภูมปิระเทศสวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 
155 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชั่วโมง) 
ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน ์(Caravanserai) ทีพ่ักกองคาราวานในอดตีของสุลต่านฮานี
(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราว
ศตวรรษที ่13 ประตูท าดว้ยหนิออ่นสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า ส่วนบรเิวณอืน่จดัเป็นครัว 
หอ้งน ้า และหอ้งนอน สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองคัปปาโดเกยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (9)  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic 

Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีาร

ผลติสนิคา้พื้นเมืองทีม่ีคุณภาพและชือ่เสยีงโด่งดังไปท่ัวโลก อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้าม

อัธยาศัย 

 

 

 

 

 



เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (10) 

หลังรบัประทานอาหารเย็น น าทา่นชมการแสดง“ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly dance) และการแสดง

พื้นเมอืงต่างๆของตุรกอีนัลอืชือ่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ พรอ้มจบิไวนท์อ้งถิน่ แบบไม่จ ากดั 

ทีพ่กั  โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า (โรงแรมสไตลถ์ า้ ณ เมอืงคปัปาโดเกยี) 

วนัทีห่า้  เมอืงคปัปาโดเกยี-นครใตด้นิชาดคั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ -เมอืงองัการา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
 **ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกียจะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.โดยประมาณ (ทัง้นีเ้วลานดัหมายขึน้อยู่กบัแต่ละฤดูกาล) ชมความงดงาม
ของเมอืงคปัปาโดเกยีในช่วงเชา้ พรอ้มบรรยากาศพระอาทติยข์ ึน้ ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ
1ช ัว่โมง(ค่าขึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 245Us ต่อ1ท่าน)** 
หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านชม เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศอันน่าอศัจรรย ์ซึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม
เป็นเวลาหลายลา้นปี เมื่อวันเวลาผา่นไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื่อยๆ แปลก
ตาและน่าอศัจรรย ์ด่ังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้ับการแต่งตัง้จาก 
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี 

น าท่านชม นครใตด้นิชาดคั(Underground City of Chadak) เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลกึลง
ไป เพื่อใชเ้ป็นที่หลบภัยจากขา้ศึกศัตรู เมืองใตด้นิแห่งน้ีมีครบเครื่องทุกอย่างทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน 
หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (12) 
 หลังรบัประทานอาหารกลางวันจากนัน้ท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Goreme Open Air 

Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชน
เผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์ปัจจบุัน องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้
แหง่น้ีใหเ้ป็นมรดกโลก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงองัการ่า(ANKARA) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีตั่ง้อยู่
บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี เป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองจากอสิตันบลู (ระยะทาง300 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) ใหทุ้กท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย 

  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (13)  

ทีพ่กั โรงแรม THE ANKARA HOTEL หรอืเทยีบเท่า (เมอืงองัการ่า)  
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก      เมอืงอสิตนับูล –สุเหร่าสนี า้เงนิ-ฮปิโปโดรม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย- อุโมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั –– 
พระราชวงัทอปกาปึ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (14) 

หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู่ กรงุอสิตันบูล Istanbul (ระยะทาง450 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (15) 

หลังอาหารกลางวัน น าทา่นชม สุเหร่าสนี า้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สุเหร่าสนี ้าเงนิเป็นเพราะ

ใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแต่งภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไม ้เช่น ดอกกหุลาบ คาร์เนชั่น ทวิลปิ 

เอกลักษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมื่อถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าทีน่ครเมกกะ ชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแข่งมา้

โบราณ มีเสาโอเบลสิคซ์ึง่เหลอืแค่ส่วนปลายทีย่าว 20 เมตร แต่กระนัน้ก็ยังสวยงาม  



จากนัน้น าท่านชม สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia สถานทีซ่ึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจบุันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่น้ีเป็นโบสถ์

ทางศาสนาครสิต ์ภายในมีเสางามค า้ทีส่ลักอย่างวจิติร 

ค าแนะน าในการเขา้ชมสเุหร่า จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มือ มดิชดิไม่รัดรูปและเตรียมผา้ส าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รัดรูป 

น าท่านสู่ อุโมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมัยจกัรพรรดจิัสตนิเนียน ในปี 

ค.ศ. 532 เพื่อเป็นทีเ่กบ็น ้าส าหรับใชใ้นพระราชวงั ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รุงอสิตันบูลถูกขา้ศกึปิดลอ้ม

เมือง  

 จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมยัสุลต่านเมหเ์มตที ่2 และ

เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภัณฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ ซึง่หอ้งทีโ่ด่งดังคอืหอ้ง

ทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าค่ามากมาย โดยมีกรชิแห่งทอปกาปิ ดา้มประดับมรกตใหญ่ 

3 เม็ด กบัเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทส์ าคัญ 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (16) หลังอาหารน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก ณ เมอืง

อสิตันบลู ใหท้กุทา่นพกัผ่อนกันตามอัธยาศัย  

ทีพ่กั โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเท่า (เมอืงอสิตนับลู) 

   
 

 

 

 

 

 
วนัทีเ่จ็ด  เมอืงอสิตนับลู-โรงงานผลติเครือ่งหนงั - ล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

– สนามบนิกรงุอสิตนับูล 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (17) 
น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีาน
การผลติเครือ่งหนังคุณภาพสูงทีสุ่ดอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดดั์งในอติาล ี
เช่น Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครื่องหนัง และ 
สนิคา้พื้นเมอืงตามอัธยาศัย 

 หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่าน ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 
(The Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ ประมาณ 32 กโิลเมตร 
ความกวา้งตัง้แต่500เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชยี
มา พบกันทีน่ี่นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญยิง่ในการ
ป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตาทัง้สิน้ 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (18) 
 จากนัน้น าท่านสุ่ ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลอืก

ซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่
ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรือจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอซึง่มีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย 
สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี

18.35 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK58 (บนิตรง) 

 

 

 

 

 



วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ  

 
07.30 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

  **ต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป **  

เทีย่วบนิที ่TK58 ปรบัเวลาเดนิทางเป็น ออกจากอสิตนับลูเวลา 17.55 และถงึกรุงเทพฯ เวลา 07.30** 

 

 

 

 

 

 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 2 ขวด 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย รวมเป็น 70 USD 

ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่น ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่ 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 70 USD** 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารนีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ต่างประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

09-16 มกราคม 2563 27,999- 27,999- 6,900.- 

14-21 มกราคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

17-24 มกราคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

30 มกราคม-06 กุมภาพนัธ ์2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

06-13 กุมภาพนัธ ์2563 30,999- 30,999- 6,900.- 

13-20 กุมภาพนัธ ์2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

20-27 กุมภาพนัธ ์2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

28 กุมภาพนัธ-์06 มนีาคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

04-11 มนีาคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

11-18 มนีาคม 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 

24 กา18-25 มนีาคม 25632562 28,999- 28,999- 6,900.- 

26 มนีาคม-02 เมษายน 2563 28,999- 28,999- 6,900.- 



อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด           

ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศตุรก ีกรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซ่ีาอกีครัง้ (เน่ืองจากทางตุรกไีดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศตุรกไีม่เกนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถ, 70 USD/ท่าน/ทรปิ ท ัง้นี้ท่าสามารถให้มากกว่านีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

 

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 25 
ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของตุรก ีหรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 2ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศตุรก ีสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอร์ตของท่านช ารุด และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สนิ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


