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T U R K E Y  

 

 อสิตนับลู (ISTANBUL) ❖ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย ❖ สุเหร่าสนี ้าเงนิ ❖ จตรุสัทกัซิม 

 คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) ❖ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ ❖ โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง ❖ นครใตด้ิน    

 ปามคุคาเล่ (PAMUKKALE) ❖ ปราสาทปยุฝ้าย ❖ เมืองโรมนัเฮยีราโพลสิ 

 คูซาดาซี (KUSADASI) ❖ บา้นพระแม่มาร ี❖ เมืองโบราณเอฟฟิซุส 

 ทรอย (TROY) ❖ มา้ไมแ้ห่งเมืองทรอยอกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของตรุกี  

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES + (บินภายใน 1 เท่ียว) 
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ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                       (-/-/-) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M  สายการ
บิน TURKISH AIRLINES (TK) มีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการ
เดินทาง. 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)  เที่ยวบินที่ TK69 
 
 

วันที่สอง อิสตันบูล (ประเทศตุรกี) - สุเหร่าสีน ้าเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - 
ตลาดเคร่ืองเทศ - ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม                                                             (-/-/-) 

 

05.15 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี  ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรกช้ีากว่าประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลา
ให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ในฤดูหนาว ตุรกีจะชา้กว่าไทย 5 ชม. (เร่ิมประมาณเดือน
ตุลาคม-กุมภาพนัธ์) และฤดูร้อน (เร่ิมประมาณ มีนาคม-กนัยายน) ตุรกีจะชา้กวา่เมืองไทย 4 ชัว่โมง 

 

หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง 
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☞ ชม  สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมีสถาปัตยกรรม
เป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนต์โซเฟีย
ผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาใน
การก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้ร้างซ่ึงก็คือ SULTAN AHMED นั้นเอง ชม
ความสวยงามอลงัการ อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ  

☞ ชม   จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม 
(HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุด
ศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมยั
จักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นท่ีแสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ
จกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรั้บการขยาย
ให้กวา้งขึ้นตรงกลางเป็นท่ีตั้ งแสดงประติมากรรม
ต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณใน
สมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะห์เมตซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ตน้ คือเสาท่ีสร้างในอียิปตเ์พื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล
เสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  
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☞ ชม  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA 
SOPHIA)  หรือช่ือในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์ฮายา
โ ซ ฟี อ า  ห รื อ ฮ า เ จี ย โ ซ เ ฟี ย  HAGIA 
SOPHIA MUSEUM 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุค
กลาง ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตศ์าสนานิกาย
ออร์โธดอกส์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็น
ผูส้ร้าง ใช้เวลาสร้าง 17 ปี ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวด
มนตข์องชาวมุสลิมและกลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ยิ่งใหญ่
ท่ีสุดแห่งหน่ึง.  
 

☞ ชม  พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) 
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ท่ี
ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งแต่ปี ค .ศ . 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สร้างขึ้นโดย
สุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1459 บนพื้นท่ีกวา้งใหญ่
ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก 

าชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องณ จุดท่ีสร้างพระร
แคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้
อย่างชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งน้ีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศยัอยู่
รวมกนัมากถึงส่ีพนักวา่คน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพระราชวัง)   
 

☞ สู่  ตลาดเคร่ืองเทศ (SPICE MARKET) ตั้ งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา 
สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค .ศ.1660 เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองในอิสตนับูล สินคา้ส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั ทั้งยงัมีถัว่ชนิดต่าง ๆ 
รังผ้ึง น ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
 

☞  สู่  หอคอยกาลาตา  GALATA TOWER (GALATA KULESI) หรือบางทีเรียกว่า CHRISTEA TURRIS ซ่ึง
แปลว่า หอคอยแห่งพระคริสต์ ในภาษาละติน เป็นหอคอยหินยุคกลางในเขตกาลาตา-คาราค็อย (GALATA – 
KARAKÖY) ของนครอีสตนับูล, ประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง  ดว้ยลกัษณะ
ทรงกระบอกสูง ของหอคอยท่ีโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ท าให้เกิดทศันียภาพอนังดงาม ของคาบสมุทร และบริเวณ
โดยรอบของเมืองอิสตนับูล นอกจากน้ีตลอดแนวถนน ยงัเต็มไปดว้ยอาคาร และร้านคา้ ท่ีมีสถาปัตยกรรมสไตล์
ยโุรป ท่ีสวยงามและแปลกตาอีกดว้ย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในหอคอย) 
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☞ จตุรัสทักซิม (TAKSIM SQUARE)  เป็นท่ีท่องเท่ียวและการพกัผ่อนท่ีอ าเภอท่ีส าคัญมีช่ือเสียงส าหรับ
ร้านอาหาร, ร้านคา้, และโรงแรม ท่ีน่ีถือเป็นหัวใจส าคญัของอิสตนับูลสมยัใหม่โดยมีสถานีกลางของเครือข่ายรถไฟ
ใตดิ้นอิสตนับูล. 
อสิระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ตามอธัยาศัย 
 ท่ีพกั  GOLDEN WAY HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่าม เมืองชานัคคาเล่ - ทรอย - แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย                                  (B/L/D) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

☞ เดินทางสู่  ชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  เมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของตุรกีมีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชีย
เช่นเดียวกบัอิสตนับูล เมืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ของสงครามโลกคร้ังท่ี 1  เพราะท่ีชานคัคาเล่น้ีทหาร
สัมพนัธมิตรไดย้กพลขึ้นบกและท าการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรือ กลัป์ลิโปลีโดยในทุกๆปีจะมีการ
จดังานร าลึกใหก้บัผูเ้สียชีวิตในวนั ANZAC DAY ทุกวนัท่ี 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกคร้ังท่ี1 ตุรกีเป็นฝ่ายพ่าย
แพ ้แต่กลบัชนะในสงคราม กัลป์ลิโผลี จนท าให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA) 
กลายเป็นมหาวีรบุรุษส าคญัของชาติ ซ่ึงต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุรกี 

☞ น าท่านชม แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย (ARCHAEOLOGICAL SITE OF TROY) การขุดคน้ซากเมืองทรอย
เร่ิมโดย นายไฮน์ริช ชลีมานน์ (HEINRICH SCHLIEMANN) นกัโบราณคดีชาวเยอรมนั เร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870-1890 
มีการพบว่าทรอยแบ่งเป็น 9 ยุค ซ่ึงรับรองโดย เร่ิมตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ปี ค.ศ. 400 ผลจากข้อ
สันนิษฐานสามารถสรุปไดว้่า กรุงทรอยนั้นเป็นเมืองโบราณติดชายฝ่ังทะเลอิเจียนตอนบน ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศตุรกีซ่ึงเป็นท่ีตั้งของจุดยุทธศาสตร์ส าคญั อนัประกอบดว้ย ช่องแคบดาร์ดาแนลล ์(DARDANELLES) 
และคาบสมุทรกลัลิโปลี (GALLIPOLI) ปัจจุบนัแหล่งโบราณคดีเมืองทรอยไดรั้บการรับรองและขึ้นทะเบียนเป้นม
รดกโลก บริเวณกรุงทรอย มีการจดัหอ้งแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดยนกัโบราณคดี พร้อม
ทั้งภาพแผนผงัเมืองทรอยท่ีถูกสร้างซ้อนทบักนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง ประตู และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซ่ึง
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบโบราณ 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

 แวะถ่ายรูป ☞  ม้าไม้จ าลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซ่ึงอยูใ่จกลางเมืองชานคัคาเล่ มา้ไมเ้มือง
ทรอยตามเร่ืองเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทพักรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กนันานนับสิบปี กองทพักรีกจึงคิด
แผนการท่ีจะตีกรุงทรอยโดยการสร้างมา้ไม ้โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยูภ่ายในซอกต่างๆของมา้และเข็นไปไว้
หนา้เมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัยอมแพไ้ปแลว้และมอบมา้ไมจ้ าลองเป็นของขวญั 
จึงเขน็เขา้ไปไวใ้นเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลบัหมด ทหารท่ีซ่อนอยู่ในมา้ก็ออกมาเปิดประตูใหก้องทพักรีก
เขา้มาท าการยึด และเผากรุงทรอยจนย่อยยบั ซ่ึงมา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอยท่ี เห็นอยู่ในเมือง ชานคัคาเล่ น้ีไดรั้บมา
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จาก  กองถ่ายท าละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใชถ้่ายท าละคร เร่ืองทรอย เม่ือถ่ายท าเสร็จแลว้จึงยกให้เป็นสมบติัของท่ีน่ี
ตั้งแต่ปี 2004   อิสระเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร     

 ท่ีพกั  IRIS HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วันทีส่ี่ เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟีซุส - บ้านพระแม่มารี                                                           (B/L/D) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ เดินทางสู่  เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)  เมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
โบราณสถานท่ีส าคญัส่ิงมหศัจรรยย์คุโบราณ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

☞ ชม  เมืองโบราณเอฟฟีซุส (EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง เคยเป็นท่ี
อยู่ของชาว (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์าล 
ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขา้
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ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั ชม ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ 
(ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, ห้องสมุดโบราณ ท่ีมี
วิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวาน
และฝีมือประณีต. 

 
 

☞ ชม  บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั 
ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยาย
สถานท่ีไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงั
น้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ปัจจุบนั
บา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตปาปา โป๊ป เบเน
ดิกส์ท่ี 6 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี. (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน) 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร     
 ท่ีพกั  MARINA HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห้่า เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลสิ - เนโครโพลสิ - ปราสาทปุยฝ้าย                                        (B/L/D) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ เดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) อยู่ในเมืองช่ือ
เดียวกนั จงัหวดัเดนิซลี ประเทศตุรกี เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิด
จากน ้ าพุร้อนท่ีน าแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกบัฮี
เอราโปลิสซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ใน พ.ศ. 2531 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

☞ ชม  เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโบราณซ่ึงเป็นแหล่งแร่หินปูนขนาดใหญ่ท่ีมีอายุเก่าแก่ราว 
2,200 ปี ตั้งอยู่บนหนา้ผาสูงกว่า 200 เมตร เมืองโบราณแห่งน้ียงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย “เฮียราโพลิส” มีความหมายว่า เมืองแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิ ตั้งอยู่บนยอด
เขาของปามุคคาเล่ กินพื้นท่ียาวร่วม 2,700 เมตร บริเวณทางเขา้ของเฮียราโพลิส คือสุสานของบุคคลส าคญัในสมยั

โบราณจ านวนมาก พื้นท่ีบริเวณน้ีเรียกว่า ☞  
เนโครโพลิส (NECROPOLIS) ภายในมีซาก
ของส่ิงก่อสร้างต่างๆ จากยุคโบราณอยู่  
ภายในเมืองโบราณเฮียราโพลิสมีทั้งโรงละคร
โรมัน (ROMAN THEATRE) ท่ีสร้างขึ้ นใน
สมยัศตวรรษท่ี 2 สร้างโดยการสกดัเขา้ไปใน
ไหล่เขาเพื่อท าเป็นอฒัจนัทร์ส าหรับให้คนนัง่
ชมการแสดง การแข่งขนั และมีใชส้ าหรับจดั
งานเทศกาลส าคญัต่างๆ โรงละครโบราณน้ี
คนได้มากถึงประมาณ 12,000 คน นอกจาก
ซากต่างๆ รอบๆ บริเวณแลว้ ท่ีเฮียราโพลิสยงัมีพิพิธภณัฑ์เฮียราโพลิส (HIERAPOLIS MESUEM) ซ่ึงในอดีตเคย
เป็นโรงอาบน ้ ากลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองในสมยัโบราณ โดยต่อมาไดถู้กปรับปรุงให้พิพิธภณัฑเ์ม่ือปี ค.ศ.1984 
ซ่ึงนอกจากภายในพิพิธภณัฑ์จะจดัแสดงเก่ียวเฮียราโพลิสแลว้ ยงัจดัแสดงเก่ียวกับท่ีอ่ืนๆ ดว้ย อาทิเช่น เลาดิเซีย 
(LAODICEIA), โคลอสเซ่ (COLOSSAE), ทริโพลิส (TRIPOLIS), อทัทูดา้ (ATTUDA) และสถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ อีก
หลายแห่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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☞ ชม  ปราสาทปุยฝ้าย (PAMUKKALE)  น ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ”ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทาง
ทิศเหนือ และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จนท าให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมความสวยงาม
ของแอ่งน ้าหินปูนธรรมชาติตดักบัหนา้ผาท่ีกวา้งขวางมีลกัษณะสวยงามมหศัจรรยแ์ตกต่างออกไปมากมายคลา้ยหิมะ 
กอ้นเมฆหรือปุยฝ้ายน ้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทบัใจจนถึงเวลาอนัสมควร 
 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร     
 ท่ีพกั  TRIPOLIS HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่ก เมืองคัปปาโดเกยี - คาราวานซาราย - ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง                                                      (B/L/D) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ เดินทางสู่  เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา (KATPATUKA) เมือง
มหัศจรรยท่ี์ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1985 ตั้งอยู่บนพื้นท่ีๆ เคยเป็น
ภูเขาไฟมาก่อน ช่ือ เออร์ซีเยส (ERCIYES) เมืองน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นท่ีทบั
ถมกนัเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผา่นลม,ฝน,พาย ุปัจจุบนัเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีมีความสวยงามแปลกตา
จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวและอีกไฮไลทข์องเมืองน้ีคือเป็นจุดขึ้นบอลลูนท่ีมีวิวสวยงาม 
(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 7 ชม.) 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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ระหว่างทาง  แวะถ่ายรูป คาราวานซาราย (CARAVANSARAI) ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็น
สถานท่ีพกัแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร     

 หลงัรับประทานอาหาร   ☞ ชมการแสดงพื้นเมือง+เคร่ืองด่ืมท้องถิ่น  ระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) โชว์
ทอ้งถ่ินท่ีสวยงาม ศิลปะท่ีโดดเด่นของชาวตุรกี  (หมายเหตุ การแสดงโชวพ์ื้นเมืองขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ณ ปัจจุบนั 
หากมีการยกเลิกการแสดงทาง บ.ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 
 ท่ีพกั  UCHISAR KAYA HOTEL (โรงแรมถ า้)  หรือเทียบเท่า 
 

 

วันทีเ่จ็ด เมืองคัปปาโดเกยี - * OPTION TOUR ขึน้บอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกยี * - นครใต้ดินชาดัค - พพิธิภัณฑ์
กลางแจ้งเกอเรเม่ - MADO CAFÉ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ – ปราสาทหินยูชิซาร์ - ภูเขา
เออร์ซีเยส              (B/L/D) 

 

เช้ามืด คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
⭕⭕  OPTION TOUR ⭕⭕  ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA BALLOON VIEW)  ☂  ขึ้นบอลลูน 

สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระอาทิตยย์ามเช้า ชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรม
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โบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพท่ีสวยงามรอบตวั  ☂ (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อ
สอบถามจอง OPTION และช าระเงินได้ท่ีหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 230 USD/ท่าน  *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศท่ีเหมาะสม* โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ)  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 ☞ ชม นครใต้ดินชาดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เม่ือ 2-3 พนัปีก่อนคริสตกาล ชาวคปัปาโดเชีย
ไดมี้การสร้างเมืองใตดิ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภยั
จากการบุกรุกของชาวโรมนั ขุดเจาะไปเร่ือยๆ 
จนใต้พื้นดินคัปปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีก
หลายๆ เมือง ภายในมีทั้ ง โบสถ์คริสจักร 
โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม ้บ่อ
น ้ า ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอม
อาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยงัมีอีก
หลายส่วนท่ียงัไม่ไดข้ดุคน้ ใหท้่านไดช้มความ
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มหศัจรรยเ์มืองใตดิ้นและเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร. 

 ☞ ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถานท่ีแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ ้า
หินหลายลูกเพื่อท าเป็นโบสถส์ าหรับเป็นศูนยร์วมของผูท่ี้นับถือศาสนาคริสต์  เป็นถ่ินฐานท่ีตั้งของผูค้นตั้งแต่ก่อน
คริสตกาลและยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภยัการล่าสังหารจากจกัวรรดิโรมนั ไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค .ศ . 1985 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์แบบเปิดท่ีแสดงเร่ืองราวชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวคปัปาโดเชียน (CAPPADOCIAN)  

 
 

☞ แวะร้าน MADO CAFÉ ร้านกาแฟท่ีขึ้นช่ือของตุรกี (ฟรี!! ไอศกรีมท่านละ 1 อัน) 
 

☞ แวะถ่ายรูป หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคลา้ยมีหมวกวางอยู่บนสุด 
อดีตเม่ือ 1,500 ปีท่ีแลว้สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพ  านักของบาทหลวงไซมอนท่ีเดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาท่ี
ปฏิบติัธรรมและไดม้าเจอสถานท่ีแห่งน้ี (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็นท่ีนิยมส าหรับพระอีกหลายองคใ์น
เวลาต่อมา จนไดรั้บอีกสมญาวา่ THE VALLEY OF THE MONKS. 
 

 ☞ แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหนา้ผาท่ีชาวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะ
เป็นรู เพื่อใหน้กพิราบเขา้ไปท ารังอาศยัอยู่  ชาวบา้นเล้ียงนกพิราบไวเ้พื่อน ามูลมาท าเป็นปุ๋ ยบ ารุงตน้ไม ้จากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ (UCHISAR CASTLE) และยงัมีตน้ไมจ้ าลองท่ีเต็มไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวนอยูโ่ดด
เด่น อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั. 
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 ☞  แ ว ะ ถ่ า ย รู ป  ป ร า ส า ท หิ น ยู ชิ ซ า ร์  (UCHISAR 
CASTLE) เป็นปราสาทหินธรรมชาติตั้งแต่สมยัโรมนัไบเซน
ไทน์ ท่ีในอดีตใชเ้ป็นป้อมปราการส าหรับส่งสัญญาณเตือนภยั 
ปราสาทหินธรรมชาติแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีคุม้ค่ากบัการ
มาชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากชมปราสาทหินธรรมชาติอันน่า
ท่ึงเหล่าน้ีแลว้ นกัท่องเท่ียวจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามแบบ
พาโนรามาจากท่ีน่ี 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 

☞ สู่  ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES)  ตั้งอยู่ท่ีเมือง KAYSERI โดยภูเขาแห่งน้ีอยู่ท่ามกลางหุบเขาลูกเล็กใหญ่ท่ี
เรียงรายสลบัซับซ้อนกนัไปมา เกิดเป็นวิวท่ีสวยงามและอลงักาลเป็นอย่างมาก เน่ืองจากภูเขาลูกน้ีมีความสูงถึง 2770 
เมตร ซ่ึงสามารถเดินทางขึ้นไปชมความงดงามบนยอดเขาแห่งน้ีได ้และท่ีส าคญัยงัสามารถท ากิจกรรมไดอี้กมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น การนั่งกระเช้าชมบรรยากาศโดยรอบ หรือการปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาท่ีระดบัความสูงถึง 3917 เมตร 
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึน้กระเช้า และกิจกรรมต่างๆ) 

 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร     
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินไกเซรี 

20.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตันบูล  โดยเท่ียวบินท่ี TK2021  
21.50 น. ถึงสนามบินอสิตันบูล  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 
 

วันทีแ่ปด  สนามบินอสิตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ        (-/-/-) 
 

01.45 น. เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK68 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
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15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ. 
 

 
  

ร้านช้อปป้ิง  :  ระหว่างทางแวะร้านช้อปป้ิง โรงงานพรม , โรงงานจิวเวอร์ร่ี , เคร่ืองป้ันดินเผา , โรงงานเคร่ืองหนัง , ร้านขนม 

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้า
ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้
เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2565 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

พ.-พ. 19-26 ตุลาคม 2565 39,999 6,500 
พฤ.-พฤ. 01-08 ธันวาคม 2565 39,999 6,500 
พฤ.-พฤ. 08-15 ธันวาคม 2565 39,999 6,500 
อ.-อ. 27 ธันวาคม 65 - 03 มกราคม 66 43,999 9,500 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
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  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบิน
ก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั ,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระท่ีสนามบิน ณ วันเดินทาง  
ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต

ตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วนั หาก
ท่านไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯ
ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทั

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมายเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น  พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  



 

VWIST85TK-1 TURKEY SUPER ปัง!! (บินภายใน 1 ขา) 8 วัน 5 คืน BY TK 2022                                                                                                                        18 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ  แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารอง
ตัว๋เคร่ืองบินหรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะ
ส ารองยานพาหนะ 

มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 
1. ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2. มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรือ ลิ้งค ์https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

3.ไดรั้บวคัซีนครบ 2 เขม็แลว้และระยะเวลาการฉีดเขม็ท่ี 2 ตอ้งห่างกบัวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั (ฉีดวคัซีนไขวก้็เขา้ประเทศได)้  
หากเคยไดรั้บเช้ือโควิด-19 ตอ้งมีใบรับรองการรักษาไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (นบัตั้งแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลถึงวนัเดินทาง) 
4. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ท่ี และผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีน จะตอ้งมีผลตรวจ RT-PCR โดยผลเป็นลบ ออกภายใน 72 ชัว่โมง
ก่อนเดินทาง 
5. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ประเทศตุรกี ลงในลิ้งค์  https://register.health.gov.tr/ ก่อนเดินทางเขา้ประเทศตุรกี 72 ชัว่โมง
และตอ้งแสดงเอกสารท่ียนืยนัวา่ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน 

เดินทางกลบัเข้าประเทศไทย 
ส าหรับคนไทย สามารถเดินทางเขา้ประเทศไทย เพื่อกลบัภูมิล าเนาไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนใดๆ 
 

หมายเหตุ : เง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนีท้างบริษัทฯ ยึดตามประกาศ
ของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่าน
เง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกิดความเสียหาย
ใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
https://register.health.gov.tr/

