
 

 

 

 

 

 

 

ตรุก ี9 วนั 6 คนื 
อสิตนับล ูคปัปาโดเกยี ซาแฟรนโบล ู 

เปิดตวั ซปุตาร ์บอลลนู 
กําหนดการเดนิทาง กรกฎาคม - ธนัวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINES 
เทยีวบนิตรงโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์สมัผสัประสบการณแ์ปลกใหมท่ปีระเทศสองทวปี 

ดนิแดนแหง่อาณาจกัรออตโตมนัอนัยงิใหญช่มสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก 
ยคุกลาง ความยงิใหญข่องสเุหรา่สนีําเงนิ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายทปีามคุคาเล ่ 

นครใตด้นิชาดคั ชมเมอืงมรดกโลกทเีมอืงซาแฟรนโบลู ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 2 ขวด 

 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดยีว 

01-09 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

02-10 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

06-14 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

07-15 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

09-17 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

15-23 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

21-29 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

22-30 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

23-31 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

26 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

27 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

28 ตลุาคม – 05 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

31 ตลุาคม – 08 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

02-10 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

08-16 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

11-19 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

13-21 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

16-24 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 



 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย รวมเป็น 90 USD 
ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ทงันทีา่สามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 
 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –เมอืงอสิตนับล ู 
 
 

เฉพาะกรุป๊ทอีอกเดนิทางวนัท ีดงัตอ่ไปน ี

 

 
 
 
 

21-29 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

23 พฤศจกิายน -01 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

26 พฤศจกิายน -04 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

28 พฤศจกิายน -06 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

01-09 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

02-10 ธนัวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

03-11 ธนัวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

07-15 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

10-18 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

12-20 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

17-25 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

23-31 ธนัวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

31 ธนัวาคม-08 มกราคม 2563 34,999.- 34,999.- 10,000.- 

เดอืนสงิหาคม เดอืนกนัยายน เดอืนตลุาคม 

16-24 สงิหาคม 2562 06-14 กันยายน 2562 02-10 ตลุาคม 2562 

 09-17 กันยายน 2562 07-15 ตลุาคม 2562 

 15-23 กันยายน 2562 27 ต.ค.-04 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-
05.45) 

 21-29 กันยายน 2562 31 ต.ค.-08 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-
05.45) 

เดอืนพฤศจกิายน เดอืนธนัวาคม 

 1 0 -1 8  ธั น ว า คม  2 56 2  (TK65:22.50-
05.45) 



19.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์
(TK)  โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกทา่นและนําทา่นโหลดสัมภาระ  

21.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH 
AIRLINE เทยีวบนิท ีTK65 (บนิตรง) 

 

วนัทสีอง      เมอืงอสิตนับล ู– อโุมงคเ์ก็บนําเยเรบาตนั – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – 
 ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนํีาเงนิ  

04.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี(เวลาตุรกชีา้กว่าไทย 4 -5 
ชวัโมง คอืฤดรูอ้น ชา้กวา่ไทย 4 ชวัโมง สว่นฤดูหนาวชา้กว่าไทย 5 ชวัโมง) 

 

************************************************** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –เมอืงอสิตนับล ู 
 

20.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์
(TK)  โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกทา่นและนําทา่นโหลดสัมภาระ  

23.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH 
AIRLINE เทยีวบนิท ีTK69 (บนิตรง)  

 
  **สาํหรบัเดอืน พฤศจกิายน – ธนัวาคม 2562**  

เทยีวบนิท ีTK69 ปรบัเวลาเดนิทางเป็น ออกจากกรงุเทพเวลา 23.25 และถงึกรงุอสิตนับลปูระเทศตรุก ี 
เวลา 06.20** 

 

วนัทสีอง      เมอืงอสิตนับล ู– อโุมงคเ์ก็บนําเยเรบาตนั – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – 
 ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนํีาเงนิ  

05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(เวลาตุรกชีา้กวา่ไทย 4 -5 
ชวัโมง คอืฤดรูอ้น ชา้กวา่ไทย 4 ชวัโมง สว่นฤดูหนาวชา้กว่าไทย 5 ชวัโมง)  
หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทศีุลกากรแลว้ นําท่านเดนิทางเขา้สู ้นครอสิ
ตนับูลเป็นเมอืงทีมคีวามสําคัญทสีุดและเป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นมากทสีุดในตุรก ีเป็นเมอืงที
ตังอยู่รมิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชอืว่า คอนสแตนตโินเปิล ซงึเป็นอาณาจักรทยีงิใหญ่ใน
ประวัตศิาสตร์ เป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนัน จึงส่งผลใหอ้สิตันบูลมีชอืเรียก
แตกตา่งกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเปิล เป็นตน้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (1) 
หลังอาหาร นําทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บนําเยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขนึในสมัยจักรพรรดจัิส
ตนิเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพอืเป็นทเีกบ็นําสําหรับใชใ้นพระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามทกีรุงอสิตันบลูถกู
ขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง จากนันนําทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia สถานทซีงึ
เป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นทปีระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถ์
แหง่นีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามคําทสีลักอยา่งวจิติร 
คาํแนะนําในการเขา้ชมสเุหรา่ จําเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสอืแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรปูและเตรยีมผา้สําหรับคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสอืแขนยาว ไมรั่ดรปู 

 จากนันนําทา่นชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace สรา้งขนึในสมัยสลุต่านเมหเ์มตท ี2 และ
เปลยีนเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวังทอปกาปิ ซงึหอ้งทโีด่งดังคอืหอ้ง
ทอ้งพระคลังอนัเป็นทเีก็บสมบัต ิและวัตถุลําคา่มากมาย โดยมกีรชิแห่งทอปกาปิ ดา้มประดับมรกตใหญ่ 
3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทส์าํคญั 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (2) 
หลังอาหารกลางวัน นําทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอ 
เบลสิคซ์งึเหลอืแคส่ว่นปลายทยีาว 20 เมตร แต่กระนันก็ยังสวยงาม  
จากนันนําทา่นชม สเุหรา่สนํีาเงนิ Blue Mosque ทมีาของชอืสเุหร่าสนํีาเงนิเป็นเพราะใชก้ระเบอืงสี
นําเงนิในการตกแตง่ภายใน ซงึทําเป็นลายดอกไม ้เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชนั ทวิลปิ เอกลักษณเ์ด่น



อกีอยา่งแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมอืถงึเวลาทจีะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ 
เทา่กบัสเุหร่าทนีครเมกกะ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (3) หลังอาหารนําท่านเดนิทางเขา้สูท่พัีก ณ เมอืงอสิ
ตันบล ูใหท้กุทา่นพักผ่อนกันตามอธัยาศัย  

ทพีกั โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงอสิตนับล)ู 

   

 

 

 

 

 
 

วนัทสีาม  เมอืงอสิตนับล-ูเมอืงบรูซ์า-Grand Mosque-Green Tomb-เมอืงอชิเมยีร ์

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงบูรซ์่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) เมอืงบูร์ซาเป็นเมอืงแห่งรีสอร์ท
และสก ีและเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของอาณาจักรออตโตมานบนอนาโตเลยี กอ่นทีจะยา้ยไปอยู่ทฝัีง
ยโุรปและยา้ยไปอยูท่ ีอสิตันบลู ในทสีดุ จากนันนําทา่นชมความงามของ มัสยดิเกา่แกข่อง เมอืงบรูซ์า่ 
Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอยีดอ่อน และประณีตของงานกระเบอืงประดับทีมี
สสีันลวดรายทีละเอียด และซับซอ้นอย่างพิสดารทังลายรูปวงกลม รูปดาว ซงึเป็นสัญลักษณ์ของ
ศาสนาอสิลาม และรูปเรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมืองทีในอดีตกษัตริย์ทีเคย
ปกครองอาณาจักรออตโตมัน ไดใ้ชเ้มืองนีเป็นทีฝังศพและนอกจากนันยังถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที
สวยงาม ร่มรนืไปดว้ยตน้ไมท้เีขยีวชอุม่เป็นจํานวนมาก จนไดช้อืว่าเป็นเมอืงทมีสีเีขยีว(Green Bursa) 
จากนันนําทา่นชม สสุานสเีขยีว(Green Tomb) หรอื Yesil Mosque สถานทศัีกดสิทิธทิางศาสนา ที
มคีวามสวยงามอกีแหง่หนงึของเมอืงเบอรซ์า ถูกสรา้งขนึในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนกิชอื 
Haci Ivaz Pasa 

 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (5) 

 หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอชิเมยีร ์ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชัวโมง
ระยะทางประมาณ 330 กโิลเมตร 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทพีกั (6)  

ทพีกั โรงแรม BLANCA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงอชิเมยีร)์ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

วนัทสี ี  เมอืงอชิเมยีร-์เมอืงคูซาดาซ-ึเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-ศูนยผ์ลติเครอืงหนงั-บา้นพระแม่มาร-ี
เมอืงปามุคคาเล ่

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)    

นําออกเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงคูซาดาซ ึKusadasi ทแีปลว่า เกาะนก ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตรุกตีดิกบัชายฝังทะเลอเีจยีนเป็นทา่เรอืทสีําคญั เรอืทลีอ่งทะเลอเีจยีนจะจอดเรยีงรายกันอยูท่ี



เมืองคูซาดาซ ึแห่งนีเพือใหนั้กท่องเทียวไดข้ึนฝังไปเทียว เมืองเอฟฟิซุส Ephesus (ระยะทาง
ประมาณ 100 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1.20 ชัวโมง)   จากนันนําท่านชม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส
(City of Ephesus) ชมสัญลักษณ์ของเมืองเอฟฟิซุส เช่น หอ้งอาบนําแบบโรมนัโบราณ 
(Roman Bath) ทยีังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนําใหเ้ห็นอยู่ นําท่านชม วหิารแหง่จกัรพรรดิ
เฮเดรยีน(Temple of Hadrian) ซงึเป็นจักรพรรดเิอเดรียนทียงิใหญ่อกีองคห์นึงของโรมัน ชม 
ภาพแกะสลกันางเมดซู่า หวัเป็นงู ชม หอสมุดเซลซุส Library of Celsus เป็นอาคารสองชัน 
ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออกเพือรับแสงสว่างยามเชา้ หอ้งสมุดนีสรา้งขนึในราวปี ค.ศ. 114 
โดย ทเิบเรยีส จูเลยีส อกลีา Julius Aquila เพอือทุศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แดพ่่อของท่าน ดา้นหนา้มรูีปปัน
ของเทพ ี4 องค ์ไดแ้ก ่Sophia (wisdom-ปัญญา), Arete (virtue-ความด)ี, Ennoia (thought-
ความคดิ), Episteme (knowledge-ความรู)้ ชม โรงละคร Great Theatre ซงึสรา้งโดยการสกัด
ไหล่เขาใหเ้ป็นทนัีง สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 25,000 คน และนําท่านชอ้ปปิงท ีศนูยผ์ลติเสอืหนงั ซงึ
ผลติเสอืหนังสง่ใหก้บัแบรนดดั์งในอติาล ีอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่บา้นพระแม่มาร ี(The Virgin Mary’s House) ซงึเชอืกันว่าเป็นที
สดุทา้ยทพีระแมม่ารมีาอาศัยอยู่และสนิพระชนมใ์นบา้งหลังนี ถูกคน้พบอย่างปฏหิารยโ์ดยแมช่ตีาบอด
ชาวเยอรมันชอื แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ(Anna Catherine Emmerich) ค.ศ. 1774-1824  
บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กนําสามกอ๊กทเีชอืว่าเป็นกอ๊กนําทมีคีวามศักดสิทิธ ิแทนความเชอืในเรอืง 
สขุภาพ ความรํารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กนําเป็น กําแพงอธษิฐาน ซงึมคีวามเชอืว่า หากตอ้งการ
ใหส้งิทปีรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (8) 

 

หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ชวัโมง) ตังอยูท่างภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีปามุคคาเล ่
เป็นภาษาตุรก ีหมายถงึ ปราสาทปุยฝ้าย ตังชอืตามลักษณะภูมศิาสตร ์ซงึเกดิจากปรากฏการณ์ที
ตะกอนของหนิปูนทําปฏกิริยิากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอง่ และมธีารนําแร่ใตด้นิไหลเออ่ลน้ผุด
ขนึมาบนพนืผวิ รวมเป็นแอ่งนําหนิปนูทลีดหลันกัน กวา้ง 300 เมตร ยาวกว่า 3 กโิลเมตร กอ่นไหลลง
จากผาสงู 100 เมตร จากระดับนําทะเล  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทพีกั (9)  

ทพีกั  โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรอืเทยีบเทา่ (เมอืงปามุคคาเล)่ 
 
วนัทหีา้  เมอืงปามุคคาเล-่นครโบราณเฮยีราโพลสิ-ปราสาทปยุฝ้าย-เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา

เมอืงคปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน ์
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)   

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านชมนครโบราณเฮยีราโพลสิ(Hierapolis) “เฮยีราโพลสิ” 
หมายความว่า เมอืงแห่งความศักดสิทิธ ิเมอืงนีสนันษิฐานกันว่ามอีายุกว่า 2,200 ปี ถูกสรา้งขนึตังแต่
ประมาณ 133 ปีกอ่นครสิตกาล ในสมัยกษัตรยิย์ูเมเนสท ี2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน ทนีีตังอยู่บน
ยอดเขาของปามุคคาเล่มพีนืทยีาว 2,700 เมตร กวา้ง 600 เมตร สูง 160เมตร  บรเิวณทางเขา้จะพบ
กับหลุมศพจํานวนมาก พนืทตีรงนีเรียกว่า เนโครโพลสิ (Necropolis) เป็นหลมุศพของผูม้อีทิธพิล
ในสมัยโบราณ เมอืเขา้ไปภายในจะมซีากโบราณของสงิกอ่สรา้งต่าง ๆ เชน่ 

 สระนําโบราณ มนํีาใสสฟ้ีาอมเขยีวจนสามารถมองเห็นซากโบราณทจีมอยูใ่ตนํ้า 
 โรงละครขนาดใหญจุ่คนไดป้ระมาณ 12,000 คน สรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี2ในอดตีใชเ้ป็น

สถานทจัีดแขง่ขนัและจัดงานเทศกาลสําคัญตา่งๆ 
 พพิธิภณัฑเ์ฮยีราโพลสิ (Hierapolis Mesuem) อาคารทใีชเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจุบัน 

เคยเป็นโรงอาบนํากลางแจง้ซงึเป็นโรงอาบนําทใีหญ่ทสีดุของเมอืง ถูกใชเ้ป็นพพิธิภัณฑม์า
ตังแตปี่ ค.ศ.1984 ภายในพพิธิภัณฑน์อกจากจะมผีลงานของเฮยีราโพลสิแลว้ยังมผีลงานจาก



ทอีนืๆอกี ไมว่่าจะเป็น เลาดเิซยี(Laodiceia) ,โคลอสเซ(่Colossae),ทรโิพลสิ(Tripolis),อัท
ทดูา้(Attuda) และเมอืงอนือกีมากมาย  

 จากนันนําท่านชม ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle โดยลักษณะทโีดดเดน่ เป็นเนนิเขาสขีาวโพลน 
เนืองจากทสีว่นใหญ่เต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซยีม เกดิจากนําพุรอ้นทนํีาแคลเซยีมคารบ์อเนต
มาตกตะกอน ก่อใหเ้กดิทัศนียภาพของนําตกสขีาวเป็นชัน ๆ หลายชัน และผลจากการแข็งตัวของ 
แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวกบัหมิะไหลหลันเป็นทางนํายาว ทมีคีวามสวยงามมาก ๆ  

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (11)  
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทางประมาณ 387 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชวัโมง) เป็นเมอืงทนียิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีและทนีีเคย
เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซงึเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทยีุคนัน
เรยีก อนาโตเลยี จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา(Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที
นักบวชในศาสนาอสิลามใชสํ้าหรับทําสมาธ ิก่อตังโดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูม ีผูว้เิศษในศาสนา
อิส ลา ม  ส่ ว น ห นึ ง ข อง พิพิ ธภัณ ฑ์ เ ม ฟ ล า เ ป็ นสุ ส า น ของ  เ ม ฟ ลา นา  เ จล า เ ลด ดิน  รู ม ี
จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ซงึองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลก เมอืงทมีลัีกษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 155 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทาง 2 ชวัโมง) 
 ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน ์(Caravanserai) ทพัีกกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี
(Sultan Han Caravanserai) ตังอยู่ทหีมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสลุต่านอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราว
ศตวรรษท ี13 ประตทํูาดว้ยหนิออ่นสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า สว่นบรเิวณอนืจัดเป็นครัว 
หอ้งนํา และหอ้งนอน สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคัปปาโดเกยี  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทพีกั (12)  

ทพีกั  โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคปัปาโดเกยี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทหีก  เมอืงคปัปาโดเกยี-นครใตด้นิชาดคั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม-่โรงงานทอพรมและ

เครอืงประดบั - ระบําหนา้ทอ้ง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
 **สําหรบัท่านใดทสีนใจขนึบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกยีจะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนงึทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลา
อยูบ่อลลนูประมาณ1ชวัโมง(คา่ขนึบอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา230Us ตอ่1ทา่น)** 
หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านชม เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืนชมดนิแดนทีมีภูม ิ
ประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซงึเกดิจากลาวาภเูขาไฟทไีหลออกมาปกคลุมพืนทเีป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม
เป็นเวลาหลายลา้นปี เมอืวันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรอืยๆ แปลก
ตาและน่าอัศจรรย ์ดังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้อืว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้ับการแต่งตังจาก 
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตุรก ี 
นําท่านชม นครใตด้นิชาดคั(Underground City of Chadak) เกดิจากการขุดเจาะพืนดนิลกึลง
ไป เพอืใชเ้ป็นทหีลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมอืงใตด้นิแห่งนีมคีรบเครอืงทุกอย่างทังหอ้ง โถง หอ้งนอน 
หอ้งนํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ 

 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (14) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนันทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Goreme Open Air 
Museum) ซงึเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซงึเป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถําเป็นจํานวนมากเพือสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชน
เผ่าลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ปัจจุบัน องคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้
แห่งนีใหเ้ป็นมรดกโลก จากนันนําท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรมและเครอืงประดบั เพือใหท้่านได ้
ชมการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พนืเมอืงทมีคีณุภาพและชอืเสยีงโดง่ดงัไปทัวโลก   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทพีกั (15)  



ทพีกั โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคปัปาโดเกยี)  
หลังรับประทานอาหารเย็น นําทา่นชมการแสดง“ระบําหนา้ทอ้ง” (Belly dance) และการแสดงพนืเมอืง
ต่างๆของตุรกอีันลอืชอืทน่ีาตนืตาตนืใจ พรอ้มจบิไวน์ทอ้งถนิ แบบไมจํ่ากดั 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทเีจ็ด  เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงซาแฟรนโบล-ูหอคอยฮเิดอรร์คิ 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (16) 
 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู่เมอืงซาแฟรนโบลู(Safranbolu) (ระยะทาง 447 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.50 ชัวโมง) ชอืเมอืงซาแฟรนโบลู มาจากหญา้แชฟฟรอนซงึ
เมอืงนีมหีญา้แซฟฟรอนทมีคีุณภาพสูงและยังเป็นเครอืงเทศทมีรีาคาแพงทสีุดในโลก เมอืงซาแฟรน
โบลูเป็นเมอืงทไีดรั้บการขนึทะเบยีนจาก UNESCOในปี คศ.1994 เนืองดว้ยเมอืงนีมสีถาปัตยกรรมยุค
ออคโตมันทไีดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างมากมาย ซงึปัจจุบันไดรั้บการลงทะเบยีนไวท้ังหมด 1008 แห่ง
ซงึประกอบไปดว้ย พพิธิภณัฑ ์สเุหร่า และหอนาฬกิา และบา้นเรอืนอกีหลายรอ้ยหลัง 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (17) 
 จากนันเดนิทางต่อสู ่เมอืง หอคอยฮเิดอรร์คิ (Hıdırlık Tower) ใหท้่านชมววิทวิทัศน์อันสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมในยคุออคโตมันในมุมสงู ระหว่างทางขนึไปบนหอคอยท่านจะไดช้มวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกข่องเมอืงนี ดา้นบนยังเป็นสสุานของวรีบรุุษของชาวตรุก ี

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทพีกั (18)  

ทพีกั  โรงแรม EBRULA KONAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
วนัทแีปด  เมอืงซาแฟรนโบล-ูทะเลสาบซาพานจา-เมอืงอสิตนับล-ูลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั-

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - สนามบนิกรงอุสิตนับล ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (19) 
 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง450 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะเทยีวชมความสวยงามของทะเลสาบซาพานจา 
(Sapanca Lake) 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (20) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําท่าน ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นช่องแคบทีเชอืม

ทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทังสนิ ประมาณ 32 
กโิลเมตร ความกวา้งตังแต่500เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของ
ทวปีเอเชยีมา พบกนัทนีีนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์สํีาคัญ
ยงิในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซงึลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตาทังสนิ 



 จากนันนําท่านสุ ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครอืงเทศ ท่านสามารถเลอืก
ซอืของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครอืงประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขนึชอื
ของตรุก ีอยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถัวพทิาชโิอซงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ (21)  

สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

วนัทเีกา้  สนามบนิกรงุอสิตนับล-ูกรงุเทพฯ 

 

 
01.25 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINE 

เทยีวบนิท ีTK68 (บนิตรง)  
15.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 90 USD** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมาย
ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการ
ปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนเีฉพาะนกัทอ่งเทยีวทถีอืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่นนั กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง
ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพมิเตมิ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด           
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 



× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศตุรก ีกรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางตุรกไีดป้ระกาศ
ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศตรุกไีมเ่กนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ, 90 USD/ทา่น/ทรปิ ทงันที่าสามารถใหม้ากกว่านไีดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
เดนิทางขนัตํา 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  



7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี / 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของตุรก ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 2ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศตุรก ีสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณทีพีาสปอรต์ของท่านชํารุด และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนื
เงนิไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ เนอืงจากทางบรษัิทไดม้กีารชาํระคา่ใชจ้่ายทังหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


