
 

 
 

 
 
 

อิสตันบูล เมืองทรอย คัปปาโดเกีย 9 วัน 7 คืน 
 

 



 

 
 

เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักร

ออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ยุคกลาง ชมเมืองทรอย เมืองในตำนานกรีกโบราณ ม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้ายที่ปา

มุคคาเล่ พักคัปปาโดเกีย 2 คืนมีโอกาสขึ้นบอลลูนถึง2วัน  

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต  

ชมความสวยงามของดอกทิวลิปในเมืองอิสตันบลู 1 ปีมีเพียง 1 ครั้ง 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด 

 

 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย รวมเป็น 70 USD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ทั้งนี้ท่า

สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี  

 

06.20 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ  

09.25 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เที่ยวบินที ่TK59 (บินตรง)  

15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาตุรกีช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง)  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

03-11 เมษายน 2563 34,999- 34,999- 8,500.- 

08-16 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.- 

13-21 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.- 

14-22 เมษายน 2563 35,999- 35,999- 8,500.- 



 

 
 

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครอิสตันบูล

เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมช่อง

แคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ 

เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น 

ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ้ล เป็นต้น  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (1) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอิสตันบลู 

ให้ทุกท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย  

ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองอิสตันบูล)  

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง  เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่-ม้าโทรจัน-เมืองทรอย-เมืองไอวาลึค 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า  

โบกาซี ่(Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 

กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กับ แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่ง

ของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็นที่ตั้ง

ของเมืองทรอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ  350กิโลเมตร)  

เมื่อถึงเมืองอีเซียบัท Eceabat นำท่านข้ามฝ่ังโดยเรือเฟอร์รี่เพ่ือข้ามช่องแคบดาราแนล ใช้เวลาประมาณ 

30 นาท ีขึ้นฝั่งที่เมืองชานัคคาเล่(Chanakkale) ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า ตัดกับทะเลอีเจียน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (3) 

 



 

 
 

 ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมือง

ทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่  ทําจากไม้

จากมหากาพย์อีเลียดเรื ่องสงครามเมืองทรอย ม้าไม้นี้

เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเข้าเมืองทรอย 

ที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากท่ีรบยืดเยื้อมานานถึง 10 

ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมา แล้วลากไปวาง

ไว้หน้ากําแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งทําเป็นล่า

ถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายกรีกสร้างขึ้นมาเพ่ือบูชาเทพเจ้าและ

ล่าถอยไปแล้ว จึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลง

มาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็นที่สําเร็จ 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองในตำนานกรีกโบราณ ได้มีการบันทึกไว้ใน

ประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกว่า กรุงทรอย (Troy) ตั้งอยู่บริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮล

เลสพอนด์ (Hellenpond) หรือช่องแคบดาร์ดาแนลล์ในปัจจุบันเพราะสามารถควบคุม เส้นทางติดต่อ

ระหว่างเอเชียกับยุโรปได้ ทั้งทางบก และทางน้ำ ซ่ึงแต่เดิมนักปราชญ์ต่างก็เชื่อกันวา่กรุงทรอยเป็นตำนาน

ที่ปรากฎเฉพาะใน หนังสือมหากาพย์เรื่องอิเลียด (Iliad) ของมหากวีโฮเมอร์ (Homer) เท่านั้น แต่

ภายหลังเมืองทรอยถูกค้นพบโดยนักโบราณคดี ใน ปี ค.ศ. 1930 

 บริเวณกรุงทรอย มีการจัดห้องแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี 

พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กำแพง ประต ูและม้าไม้

จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ  

 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองไอวาลึค (AYVALIK) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 

ระยะทางประมาณ  180 กิโลเมตร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (4)  

ที่พัก โรงแรม  GRAND MILANO HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองไอวาลึค) 

 

    

 

 



 

 
 

  

วันที่สาม   เม ืองไอวาล ึค -เม ืองค ูซาดาซึ -เม ืองโบราณเอฟฟิซ ุส -บ ้านพระแม่มารี -เม ืองปามุคคาเล่ - 

นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  
  

นำออกเดินทางสู่เมือง เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ที่แปลว่า เกาะนก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

ประเทศตุรกีติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียนเป็นท่าเรือที่สำคัญ เรือที่ล่องทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกันอยู่ที่

เมืองคูซาดาซึ แห่งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นฝั่งไปเที่ยว เมืองเอฟฟิซุส Ephesus (ระยะทางประมาณ 

100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชั ่วโมง)  จากนั ้นนำท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส(City of 

Ephesus) ชมสัญลักษณ์ของเมืองเอฟฟิซุส เช่น ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยัง

คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่  นำท่านชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน(Temple of 

Hadrian) ซึ่งเป็นจักรพรรดิเอเดรียนที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมัน ชม ภาพแกะสลักนางเมดูซ่า หัวเป็น

งู ชม หอสมุดเซลซุส Library of Celsus เป็นอาคารสองชั้น ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพ่ือ

รับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดนี้สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา Julius Aquila 

เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่าน ด้านหน้ามีรูปปั ้นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (wisdom-

ปัญญา), Arete (virtue-ความดี), Ennoia (thought-ความคิด), Episteme (knowledge-ความรู้) ชม 

โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน 

และนำท่านช้อปปิ้งที่ ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง ซึ่งผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี อิสระให้ท่านเลือกซื้อ

ส ิ น ค ้ า ไ ด ้ ต า ม อ ั ธ ย า ศั ย 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (The Virgin Mary’s House) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่

พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปฏิหารย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน

ช ื ่ อ  แ อ น น า  แ ค เ ท อ ร ี น  เ อ ม เ ม อ ร ิ ช ( Anna Catherine Emmerich)  ค . ศ .  1 7 7 4 - 1 8 2 4  

บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ำสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง 

สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า หากต้องการให้

สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน 

 



 

 
 

   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (6) 
 
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ปามุคคาเล่ 
เป็นภาษาตุรกี หมายถึง ปราสาทปุยฝ้าย ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ที่ตะกอน
ของหินปูนทำปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมีธารน้ำแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้นผุดขึ้นมาบน
พ้ืนผิว รวมเป็นแอ่งน้ำหินปูนที่ลดหลั่นกัน กว้าง 300 เมตร ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ก่อนไหลลงจากผาสูง 
100 เมตร จากระดับน้ำทะเล  
นำท่านชมนครโบราณเฮียราโพลิส(Hierapolis) “เฮียราโพลิส” หมายความว่า เมืองแห่งความศักด์ิสิทธิ์ 
เมืองนี้สันนิษฐานกันว่ามีอายุกว่า 2,200 ปี ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ 133 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัย
กษัตรยิ์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน ที่นี่ตั้งอยู่บนยอดเขาของปามุคคาเล่มีพ้ืนที่ยาว 2,700 
เมตร กว้าง 600 เมตร สูง 160เมตร  บริเวณทางเข้าจะพบกับหลุมศพจำนวนมาก พ้ืนที่ตรงนี้เรียกว่า เน
โครโพลิส (Necropolis) เป็นหลุมศพของผู้มีอิทธิพลในสมัยโบราณ เมื่อเข้าไปภายในจะมซีากโบราณ
ของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น 

• สระน้ำโบราณ มีน้ำใสสีฟ้าอมเขียวจนสามารถมองเห็นซากโบราณท่ีจมอยู่ใต้น้ำ 

• โรงละครขนาดใหญ่จุคนได้ประมาณ 12,000 คน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 2ในอดีตใช้เป็น
สถานที่จัดแข่งขันและจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ 

• พิพิธภัณฑ์เฮียราโพลิส (Hierapolis Mesuem) อาคารที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เคยเป็น
โรงอาบน้ำกลางแจ้งซึ่งเป็นโรงอาบน้ำที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1984 ภายในพิพิธภัณฑ์นอกจากจะมีผลงานของเฮียราโพลิสแล้วยังมีผลงานจากที่อ่ืนๆอีก ไม่ว่า
จะเป็น เลาดิเซีย(Laodiceia) ,โคลอสเซ่(Colossae),ทริโพลิส(Tripolis),อัททูด้า(Attuda) และ
เมืองอ่ืนอีกมากมาย  



 

 
 

 จากนั้นนำท่านชม ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่น เป็นเนินเขาสีขาวโพลน 
เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมา
ตกตะกอน ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของ 
แคลเซี่ยมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว ที่มีความสวยงามมาก ๆ 
 
 
 
  

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (7)  

ที่พัก  โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรือเทียบเท่า (เมืองปามุคคาเล่) 
 

วันที่ส่ี  เมืองปามุคคาเล่-เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินชาดัค - ระบำหน้าท้อง 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
  

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ซึ่งองค์การยูเนสโก้
ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 155 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) 
ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ (Caravanserai) ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี(Sultan 
Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 
13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ 
และห้องนอน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคัปปาโดเกีย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (9)  
 เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
ที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม 



 

 
 

ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า 
“ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี  
นำท่านชม นครใต้ดินชาดัค(Underground City of Chadak) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 
เพ่ือใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ำ 
ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (10) 

หลังรับประทานอาหารเย็น นำท่านชมการแสดง“ระบำหน้าท้อง” (Belly dance) และการแสดง

พ้ืนเมืองต่างๆของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมจิบไวน์ท้องถิ่น แบบไม่จำกัด 

ที่พัก  โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (โรงแรมสไตล์ถ้ำ ณ เมืองคัปปาโดเกีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า  เมืองคัปปาโดเกีย-โรงงานทอพรม-โรงงานเซรามิค-โรงงานเครื่องประดับ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ 

-เมืองอังการ่า 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 
 **สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะต้องออกจากโรงแรม 05.00 
น.โดยประมาณ (ทั้งนี้เวลานัดหมายขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล) ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย
ในช่วงเช้า พร้อมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้น ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ1ชั่วโมง(ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 245Us ต่อ1ท่าน)** 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) 

และ โรงงานเครื ่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้า

พ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 



 

 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (12) 

 หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air 
Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่า
ลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ให้
เป็นมรดกโลก  
 

  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (13)  

ที่พัก  โรงแรม GOREME KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า (โรงแรมสไตล์ถ้ำ ณ เมืองคัปปาโดเกีย) 
 
 

 
   
 

 

 

 

วันทีห่ก      เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (14) 

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า(ANKARA) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณกลาง

คาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล (ระยะทาง300 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปและชมวิว

ของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของตุรกี เมื่อหน้าร้อนมาถึงน้ำ

จะเหือดแห้งเหลือแต่เพียงเกลือกองเป็นแผ่นหนาหลายสิบเซนติเมตร มองเห็นเป็นพ้ืนสีขาวสุดลูกหูลูกตา 

และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง Star War อีกด้วย 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (15) 

หลังอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและ

สุสานของMustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลก

ครั ้งที่  1 ผ ู ้ก ่อตั ้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก  และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu 

ประธานาธิบดีคนที ่2 ของตุรก ีสุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1944-

1953 มีความสำคัญกับประเทศเป็นอย่างมาก โดยถูกบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-

1987 และ 1999-2009 จะมีรูปสุสานอตาเติร์กแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ในธนบัตรอีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก (16)  

ที่พัก  โรงแรม KAHYA HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองอังการ่า) 
 

 

วันทีเ่จ็ด      เมืองอังการ่า-เมืองอิสตันบลู –สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน 

– พระราชวังทอปกาปึ-เทศกาลดอกทิวลิป 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (17) 

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง450 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (18) 

หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะใช้

กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป 

เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด 



 

 
 

Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มี

เสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia สถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำท่ีสลักอย่างวิจิตร 

คำแนะนำในการเข้าชมสุเหร่า จำเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้าสำหรับคลุม

ศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป 

นำท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 

532 เพ่ือเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามท่ีกรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง  

 จากนั้นนำท่านชม พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace สร้างข้ึนในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และ

เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังคือห้องท้องพระคลัง

อันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับ

เพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลท์สำคัญ 

จากนั้น นำท่านชม เทศกาลดอกทิวลิป เทศกาลอันอบอวลไปด้วยความโรแมนติก และความงดงามของ

สีสันอันมาจากธรรมชาติ เทศกาลนี้จัดขึ้นต้นเดือนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี มีจุดประสงค์เพ่ือ

ต้องการแสดงความเป็นต้นกำเนิดของดอกทิวลิปแท้ๆ โดยก่อนถึงช่วงเทศกาล ทางการของตุรกีจะรีบ

จัดการปลูกต้นทิวลิปจำนวนกว่า 30,000 ต้น ไว้ตามตามสวนสวยต่างๆ รวมทัง้ตามท้องถนนทั่ว Istanbul 

เมื่อถึงวันเทศกาลดอกทิวลิป 30,000 ต้น ก็จะเบ่งบานพร้อมกัน เป็นภาพงดงามตามาก 

 



 

 
 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (19) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอิส

ตันบลู ให้ทุกท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย  

ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองอิสตันบล)ู 

 

วันที่แปด  เมืองอิสตันบูล-โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – 

สนามบินกรงุอิสตันบูล 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (20) 
 นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการ
ผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น 
Versace , Prada , Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้า
พ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

 หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The 
Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความ
กว้างตั้งแต่500เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกัน
ที่นี่นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศ
ตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่
หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาท้ังสิ้น 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (21) 
 จากนั้นนำท่านสุ่ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของ

ฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่อของตุรกี 
อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถ่ัวพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซ้ือมากมาย 
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 



 

 
 

17.55 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK58 

(บินตรง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เก้า กรุงเทพฯ  

 
07.30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

 

**ราคาไม่รวมค่าทิปท่านละ 70 USD** 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถ

ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 



 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิน่ และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✓  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศตุรกี กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางตุรกีได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศตุรกีไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ, 70 USD/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางข้ันต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

 



 

 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  



 

 
 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของตุรกี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 2ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศตุรก ีสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์..................................................................................  วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    



 

 
 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

(..............................................................) 
 

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


