
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.�� น. พรอ้มกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น   ประตูหมายเลข ( เคานเ์ตอร ์P สายการบิน 

QATAR AIRWAYS เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที�
บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเรื�องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง 

 
วนัที�สอง โดฮา – องัการา่ – นครใตดิ้น – GOREME – BELLY DANCE 
02.�L น. ออกเดินทางสู ่กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที�ยวบินที� QR837 
 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 
05.15 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  
�7.TL น. ออกเดินทางสู ่กรุงองัการา่ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที�ยวบินที� QR313  

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชั �วโมง) 
TT.TL น. ถึง สนามบินเมืององัการ่า เมืองหลวง ประเทศตุรกี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย   

ชั �วโมง) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 251 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ ( ชั �วโมง 30 นาที ระหว่างทางใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ 
(Salt Lake)  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําทุกท่านสู่ นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY) ที�ไดร้บัการขึ9 นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก

เป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื�อมต่อถึงกัน เป็น
สถานที�ที�ผูนั้บถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมัน ที�ตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนา
คริสต ์สาํหรบัที�เราไปชมวนันี9 เป็นเมืองใตดิ้นที�มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั9น แต่ละชั9นมีความกวา้ง
และสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั9งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบั
ใชป้ระชุม มีบ่อนํ9า และระบบระบายอากาศที�ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึก และ
ทางเดินบางชว่งค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้

      



 

 นําทุกท่านเยี�ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ (OPEN AIR MESEUM) ที� เมืองเกอเรเม 
(GOREME) ซึ�งยเูนสโกขึ9 นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ซึ�งเป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคิดของชาวคริสตที์�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ
ขุดถํ9าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่
เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์
จากนั9นนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซื9 อสินคา้ และ
ของที�ระลึก 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง BELLY DANCE
ซึ�งเป็นการเตน้ราํที�เก่าแก่อยา่งหนึ�ง เกิดขึ9 นมาเมื�อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต ์
และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื�อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที�ได้
อนุรกัษ์ระบาํหนา้ทอ้งใหมี้มาจนถึง ปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหน้าทอ้ง
แพร่หลาย มีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้ง
ตุรกีในปัจจุบนั 
 � นาํคณะเขา้สูที่�พกั MITHRACAVE HOTEL CAPPADOCIA โรงแรมถํ�า หรอืเทียบเท่า 
**โรงแรมที�ไดอ้าจจะเป็นโรงแรมถํ9าจริง หรือโรงแรมถํ9าจาํลอง แลว้แต่ช่วงพรีเรียดที�เดินทาง
วา่จะไดพ้กัโรงแรมแบบใด** 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม คปัปาโดเกีย – หุบเขาอุซิซาร ์– คอนยา่ – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – ปามุคคาเล่ 
** สําหรับท่านใดที�สนใจขึ9 นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.30 น. เพื�อชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใช ้
เวลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชั �วโมง ** (ค่าขึ9 นบอลลนูอยูที่�ท่านละ 200 USD) 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลั ง รับประทานอาหาร เช้า  ชม  หุบเขา อุ ซิซาร ์
(UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ 
ใชเ้ป็นที�อยู่อาศัย ซึ�งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ 
รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั �วทั9งภูเขา เพื�อ
เอาไวเ้ป็นที�อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร์ คือ 
บริเวณที�สงูที�สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั9นในอดีตอุซิซาร ์
ก็ มีไว ้ทําหน้าที� เ ป็นป้อมปราการที� เ กิดขึ9 นเองตาม
ธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  



 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก 
ระยะทาง 238 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั �วโมง  ระหว่างทางแวะ
ชม CARAVANSARAI ที�พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานที�พักแรมของกอง
คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (MEYLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนา

อิสลามทําสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ�งของพิพิธภณัฑ์เป็น
สุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รมีู� อาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน 
เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบ
มุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 
หลงัจากนั9นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. (389 กม.) เมืองที�
มีนํ9าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ9 นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที�
ไหลลงสู่หนา้ผา 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 � นาํคณะเขา้สูที่�พกั COLOSSAE HOTEL PAMUKKALE ระดบั L ดาว หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�สี� ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของนํ9าพุเกลือแร่รอ้นนี9 ได้
ก่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ9าตกสีขาวเป็นชั9นๆหลายชั9นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํ
ใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ9 าเป็นทางยาว ซึ�งมีความงดงามมาก ท่านจะได้
สมัผสั เมืองเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) เป็นเมืองโรมนัโบราณที�สรา้งลอ้มรอบบริเวณที�เป็น
นํ9าพุเกลือแร่รอ้น ซึ�งเชื�อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรค เมื�อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํ
ใหเ้มืองนี9 เกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยูท่ั �วไป บางส่วนยงัพอมองออ
กว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมัน
โบราณ เป็นตน้ 

 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม. (197 

กม.) 



 

  นําท่านชอ้ปปิ9 ง ณ ศูนยผ์ลิตเสื� อหนังคุณภาพสูง ซึ�งตุรกีเป็นประเทศที�ผลิตหนังที�มีคุณภาพ
ที�สุด ทั9งยงัผลิตเสื9 อหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระ
ใหท่้านเลือกซื9 อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
� นาํเขา้สูที่�พกั RICHMOND EPHESUS HOTEL KUSADASI ระดบั L ดาว หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�หา้  คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มาร ี– ชานคัคาเล่ – เมืองทรอย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที�มีการบาํรุงรกัษาไว ้
เป็นอย่างดีเมืองหนึ�ง เคยเป็นที�อยูข่องชาวโยนก (LONIA) จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลกั
สรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ9 นในศตวรรษที� 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวก
เปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา
เอฟฟิซุส ขึ9 นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมือง
เก่าที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมยั 2,000 ปีที�แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร
กลางแจง้ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ�ง
ยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนันี9  นําท่านชม หอ้งอาบนํ9า
แบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที�ยงัคงเหลือ
ร่องรอยของหอ้งอบไอนํ9า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี9 , 
หอ้งสมุดโบราณ ที�มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็น
อย่างดีทุกสิ�งทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิ
สติคที�มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 
นําท่านเขา้ชม  บา้นพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)  ซึ�งเชื�อกนัว่าเป็นที�สุดทา้ยที�
พระแม่มารีอาศยัอยูแ่ละสิ9 นพระชนมใ์นบา้นหลงันี9  ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ�ง
มหศัจรรยยุ์คโบราณ สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั9ง
ตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 ตน้ ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถ
มองเห็นถึงความยิ�งใหญ่ในอดีตได ้

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซึ�งตั9งอยู่ริมทะเลมารม์าร่าตดักบัทะเล

อีเจียนซึ�งเป็นที�ตั9งของกรุงทรอย นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเปอรก์ามมั (PERGAMUM) 
นําท่านสู่ กรุงทรอย (TROY) เมืองที�มีชื�อเสียงมาตั9งแต่ในอดีต ถูกสรา้งขึ9 นมาประมาณ 
g,hhh ปีที�แลว้ ชม มา้ไมแ้ห่งกรุงทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) สรา้งขึ9 น เพื�อดึงดูด
นักท่องเที�ยวจากทั �วโลกที�หลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ซึ�ง
เปรียบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนักรบโบราณ  

ค ํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

� นาํเขา้สูที่�พกั KOLIN HOTEL CANAKKALE ระดบั L ดาว หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�หก ชานัคคาเล่ – อิสตนับูล – จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์
โซเฟีย – ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (iSTANBUL) ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม. (364 กม.) เมืองที�มี
ความสาํคญัที�สุดและเป็นเมืองที�มีประชากรหนาแน่นมากที�สุดในตุรกี เป็นเมืองที�ตั9งอยูริ่มช่อง
แคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เดิมชื�อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ�งเป็นอาณาจกัรที�ยิ�งใหญ่ใน
ประวติัศาสตร ์เป็นเมืองสาํคญัของชนเผ่าจาํนวนมากในบริเวณนั9น จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีชื�อ
เรียกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ9 ล เป็นตน้ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั9นนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด

ศนูยก์ลางแหง่การท่องเที�ยวเมืองเก่า สรา้งขึ9 นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื�อใชเ้ป็น
ที�แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรม
ไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ9 น ตรงกลางเป็นที�ตั9งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ�งส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที�แหง่นี9 ใชเ้ป็น ที�จดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือ
เพียงพื9 นที�ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มต ซึ�งเป็นที�ตั9งของเสาโอเบลิกส ์3 ตน้ คือ เสาที�
สรา้งในอียิปต ์เพื�อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที� 3 ถูกนํากลบัมาไวที้�อิสตนับูล เสาตน้ที�สอง คือ 
เสางู และเสาตน้ที�สาม คือ เสาคอนสแตนตินที� 7 จากนั9นไม่ไกลนําทุกท่านชม BLUE 
MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที�มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 
จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนต์
โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั9งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดที�ใหญ่ที�สุดในตุรกี สามารถ
จุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั9งชื�อ
ตามสุลต่านผูส้รา้งซึ�งก็คือ SULTAN AHMED นั9นเอง  
จากนั9นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย 1 ใน 
7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที�ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็น
โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู ้สร ้างเมื�อประมาณ
คริสตศ์ตวรรษที�13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื�อเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต ์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุก
ทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั9งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกที�นับถือศาสนาคริสตก์ับ
ศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจา้จสัตินเนียน มีอํานาจเหนือตุรกี จึงไดส้รา้ง 
โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ9 นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมื�อประมาณปี พ.ศ. 
1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ�งสวยงามที�สุดไดพ้ยายามหา สิ�งของมีค่าต่างๆ 
มาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอยา่ง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว
อยา่งใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื�อสิ9 นสมยัของจกัรพรรดิจสั



 

ตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที� 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลาม
จึงไดด้ดัแปลงโบสถห์ลงันี9 ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

คํ �า รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (BOSPHORUS) ซึ�งเป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดํา 
THE BLACK SEA กบัทะเลมารม์าร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาวประมาณ (r 
กิโลเมตร ความกวา้งเริ�มตั9งแต่ shh เมตร จนถึง ( กิโลเมตร ถือว่าเป็นช่องแคบนี9 เป็นจุดนัด
พบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ�งนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบ
บอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรที์�สาํคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะที�ล่องเรือ
ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรือบา้นเรือน
สไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐีทั9งหลาย ซึ�งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาน่าคน้หา 
� นาํเขา้สูที่�พกั TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL ระดบั L ดาว 
หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�เจด็ SPICE MARKET – สนามบินอิสตนับูล 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปปิ� ง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ ์SPICE MARKET หรือตลาด
เครื�องเทศ ท่านสามารถเลือกซื9 อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็น
เครื�องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดีไลท์ สินคา้อันเลื�องชื�อของตุรกีซึ�งมีให้
เลือกซื9 อมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร 

TT.�0 น. นาํคณะเดินทางสูส่นามบิน มีเวลาในการเลือกซื� อสนิคา้ในรา้นคา้ในสนามบิน 
T .��น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที�ยวบินที� QRc c 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ s ชั �วโมง) 
T(.LL น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน 

วนัที�แปด โดฮา – กรุงเทพฯ   
�c.c� น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที�ยวบินที� QR 836 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง ts นาที) 
Tc. � น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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



 

อตัราค่าบริการ   
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ c-� 

ท่าน 

T เด็ก c ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกินTcปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกินTc

ปี) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั gว 
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**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง c ขวบ T�,��� บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน c� ท่านขึ� นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิlในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,���.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั&นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ, 

ที.จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที.เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย �4 วนั 
  

 

ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 6 ท่าน ซึ� ง
ถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ�มเติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในตุรกีอาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 



 

4. โรงแรมในตุรกีที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะ
ทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ? า ซึ� งขึ?นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั?นๆ และห้องแต่ละห้อง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
� ค่าตั uวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ9าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน (h กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ r ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื9 อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ t,hhh,hhh บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

� ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ m� USD/ทริป/ทา่น  
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม w% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย (% 
� ค่าวีซ่าสาํหรบัคนที�ไม่ไดถื้อพาสสปอรต์ไทย 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั9งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย rt วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์9นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี9  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั9นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอ

เจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง
เพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี9  

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�
ชาํระแลว้ ***ในกรณีที�วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่
นอ้ยกว่า  L วนั*** 

2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั9งหมด 
 ทั9งนี9  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั uวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื9 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั9งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี9  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั9นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์9 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั9น 

2. ทวัรนี์9 เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั9งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั9งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า rh ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย w วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ
ที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย th วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุก
ท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 



 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั uวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั9งนี9  บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ9 นของนักท่องเที�ยวที�

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี9 คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั9น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ9 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั uวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื9 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั9น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
T. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ9 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน thh มิลลิลิตร
ต่อชิ9 น และรวมกันทุกชิ9 นไม่เกิน t,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ t ใบเท่านั9น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั9น  
c. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั9น  
 
 
 


