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ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั มสัยิดสีนํ้าเงิน พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

มา้ไมก้รุงทรอย ชิมไวนต์รูล์าซาน 

กรุงอิสตนับูล คปัปาโดเกีย, Optional ข้ึนบอลลูน 

เมืองปามุคคาเล 

BW TURKEY SPECIAL WONDERFUL 
8 Days 6 Nights (บนิเชา้-ถงึเย็น) 

กรุงอสิตนับูล – คปัปาโดเกยี – คอนย่า  
ปามุคคาเล่ – คุซาดาส ี 

**พกัโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรก)ี และ โรงแรมถ า้ 1 คนื** 
**นอนอสิตนับูล 2 คนื / บนิตรง และ บนิภายใน 1 ขา** 

 
ประเทศตรกีุ...น าท่านเท่ียวชม 3 มหาอาณาจกัรอันย่ิงใหญ่ บนแผ่นดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยม์รดกจารึกโลกทัง้ 4 แห่ง 

ประเทศท่ี มีผูอ้ยูอ่าศัยมาตัง้แต่ ยคุหินเก่ามีอารยธรรมอ นาโตเลียโบราณ

ตา่งๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย 
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ตารางเทีย่วบนิเดนิทาง :  

วนัเดนิทาง เมอืง เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – อสิตนับูล TK059 09.25 – 15.50 10 ชม. 55 น. 

วนัที ่2 อสิตนับูล - กรุงเคยเ์ซอร ี ่ TK2010 06.40 – 08.15 1 ชม. 55 น. 

วนัที ่7 อสิตนับูล – กรุงเทพฯ TK 064 20.15 – 09.50 +1 9 ชม. 15 น. 

 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

  B L D  

1 กรุงเทพฯ – กรุงอสิตนับูล BY TK059  : 09-25 – 15.50 น.    HOTEL IN 
ISTANBUL 

2 

สนามบนิเคยเ์ซอรี ่(บนิภายใน TK2010 : 06.40 – 08.15) 
คปัปาโดเกยี – เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม 
โรงงานพรม – รา้นเครือ่งป้ันดนิเผา – โรงงานเพชร 
นครใตด้นิ Underground City – หมู่บา้นอูชซิาร ์

   
CAPPADOCIA  
CAVE HOTEL 

3 
คปัปาโดเกยี –  แวะถา่ยรูปคาราวานสไลน ์
เมืองคอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – ปามุคคาเล่ 

   HOTEL IN 
PAMUKKALE 

4 
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอเฟซสุ 
โรงงานเครือ่งหนงั – เมืองคูซาดาส ี

   HOTEL IN 
KUSADASI 

5 เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมมา้ไมจ้ าลอง    HOTEL IN 
CANAKKALE 

6 
อสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช ่ 
ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั – สไปซ ์มารเ์ก็ต    HOTEL IN 

ISTANBUL 

7 
อสิตนับูล - มสัยดิสนี ้าเงนิ – วหิารเซนตโ์ซเฟีย – ฮิปโปโดม  
พระราชวงัทอปกาปึ – SHOPPING MALL 
สนามบนิกรุงอสิตนับูล  BY TK 064 (20.15 – 09.50 น.) 

  
  

8 อสิตนับูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ        

ก าหนดการเดนิทาง 

38,900.- 
 

 30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 

รบัฟรี!!!  

 พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ

ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีก าไรของแทจ้ากตรุกี 

 ชาแอปเป้ิล (Apple tea) ชาพ้ืนเมือง ไม่มีคาเฟอีน 
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06.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์

U สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ (TK)  พบ เจา้หนา้ทีบ่รษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK059 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 55 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง)  

หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul ) เมื่องสาํคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เมืองมนตเ์สน่ห์

แห่งอายรธรรมอนัเก่าแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอนัสวยงาม และอดีต

ยงัเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้กัในนาม 

“กรุงคอนสแตนติโนเปิล ” เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus ) ซ่ึงทาํใหอ้ิสตนับลูเป็นเมือ งสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 

ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั ) และทวีปเอเชีย (ฝัง่อนาโตเลีย ) ซ่ึงในอดีต อิส

ตนับลูเป็นเมืองสาํคญัของชนเผ่าจาํนวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอ้ิสตนับลูมีชื่อเรียกแตกต่าง

กนัออกไป      

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 

นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL IN ISTANBUL 5*  มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนที ่1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

03.00 o. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล 

06.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเคยเ์ซอรี ่โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 2010 

08.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเคยเ์ซอรี ่หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2) 

*** บินตรงสู่กรุงอิสตนับูล / มีจอทีวีทุกท่ีนัง่ / บริการเสิรฟ์อาหารรอ้น 2 ม้ือ *** 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตนับูล 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)           อิสตนับูล – คปัปาโดเกีย – พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม                                                   

     โรงงานพรม – โรงงานเพชร – โรงงานเครือ่งป้ัน 

     นครใตด้ิน Underground City – หมู่บา้นอูชิซาร ์
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 นําท่านเดินทางสู่  เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia ) ชื่นชมดินแดนท่ีมีภมูิประเทศอนัน่า

อศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้ นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี เมื่อวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้

เป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและ เสารูปทรงต่างๆ เกิด

เป็นภมูิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรค์

บนดิน จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า ” และไดร้บั

การแต่งตั้งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

นําท่านออกเดินทาง สู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมา

ตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่ทาํรา้ยและ

สงัหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที่จะเห็น

ไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจาํนวนมากมายท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum ) ซ่ึงเป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค .ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนา

โดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่น

ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย  น าท่านเขา้ชม โรงงานพรม (Carpet Factory) ตรุกีถือวา่มีช่ือเสียงเรื่ องพรม พรมสว่นใหญท่ี่ผลิต

ในตรุกีน่ันมีช่ือเสียงเล่ืองลือระดบัโลก ไม่วา่จะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์หรือพรมท่ีทอจากฝ้าย 

และพรมท่ีทอจากไหม ต่อจากนัน้น าท่าน แวะชม รา้นเครื่องป้ันดินเผา น าทานมาพบกับงาน
ศิลปะการปน กับรานเครื่ องปนดินเผา ท่ีมีทัง้ แจกัน ถ วย จาน ชาม และภาชนะอ่ืนๆ นับพนั ท่ีมี
ลวดลายงดงามสีสนัสดใส สวยงาม เปน ของท่ีระลึกขึ้นช่ือของ คปัปาโดเกีย น าท่านชม โรงงาน

เพชร ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตรุกี อาทิเช่น เทอควอย อารเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถกูออกแบบ

มาอยา่งปราณีตและยงัมีความโดดเดน่ใหท่้านไดเ้ลือกชมและช๊อปป้ิงตามอัธยาศัย 

 นําท่านชม นครใตด้ิน Underground City เป็นส่ิงน่าอศัจรรยอ์ย่างหน่ึงท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ น เกิดจาก

การขุดเจาะพื้ นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูในช่วงสงคราม  นครใต้

ดินมีพรอ้มทุกอย่างทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์บ่อน้ํา คอกสตัว์ 
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นําท่านแวะถ่ายรูป หมู่บา้นโบราณ อุชิซาร์(Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภเูขาหินขนาด

มหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกดัเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคลา้ย

รวงผ้ึง วิวจากดา้นบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้ องล่างไดร้อบทิศ ที่น่ีสามารถสมัผสัถึงวิถี

ชีวิตของผูค้นจริงท่ีอยู่อาศยัในบา้นท่ีขุดเขา้ไปในภเูขาท่ีดูเหมือนจอมป ลวก จนเรียกไดว้่าเป็นบา้น

จอมปลวก ในสภาพแวดลอ้มเดิมมายาวนานหลายรอ้ยปี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (4) 

นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA  มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนที ่2) 

หมายเหต ุ ในกรณีโรงแรมถํ้าเตม็ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 04.30 น.ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใช้

เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง  โดยตอ้งมีอายุมากกว่า 6 ปีข้ึนไป   (ค่าข้ึนบอลลูนไม่ได้

รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ US 230 ตอ่ 1 ท่าน)** หากท่านสนใจ สามารถสอบถาม

ราคาไดจ้ากหัวหนา้ทวัร ์ก่อนช าระเงิน *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)   คปัปาโดเกีย – เมืองคอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

     ระหว่างทางแวะถ่ายรูปคาราวานสไลน ์- เมืองปามุคคาเล่ 

***Optional Hot Balloon*** 

หมายเหต ุ : [บรษิัทตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตรุกีมีประกนัภยัใหก้บัทุกทา่น  

แตส่าํหรบัประกนัภยัทีท่าํจากเมืองไทยนั้น  ไม่ครอบคลุมการทาํกิจกรรมขึ้ นบอลลูน

และเครือ่งรอ่นทุกประเภท]  *** ดงันั้นขึ้ นอยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น *** 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

 จากน้ันนําท่านออกนําท่านออกเดินทางสู่  เมืองคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง) ซ่ึง

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค .ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางท่ี

สาํคญัของภมูิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงาม

ตามธรรมชาติตลอดสองฝัง่ทาง 
 

 

 

 

 

 

***ระหว่างทางแว ะถ่ายรูป *** ”คาราวานสไลน์ ” ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี 

(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท 

ราวศตวรรษท่ี 13 ประตทูาํดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่น

จดัเป็นครวั หอ้งน้ํา และหอ้งนอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเขา้ชม  พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสาํนักลมวน เร่ิมก่อตั้งขึ้ นในปี 

ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเชื่อกนัว่า ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม 

หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานับถือศาสนา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล (Pamukkale ) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง ) เป็นน้ําตก

หินปนูสีขาวท่ีเกิดขึ้ นจากธารน้ําใตดิ้นท่ีมีอุณหภมูิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่

หินปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตั้ง

อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ขึ้ นมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภมูิประเทศ เกิด เป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงาม

แปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนทาํใหป้ามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส 

ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ. 

1988 สาํคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน้ําโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL IN PAMUKKALE 5* มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนที ่3) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle ) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ําแร่รอ้นท่ีมีแร่ธาตุ

แคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน้ําตก มีสีขาวคลา้ย

กบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน้ําแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่าง

สวยงามและน่าอศัจรรย ์น้ําแร่น้ีมีอุณหภมูิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง

นิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความ

ดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน้ําพุรอ้นสามารถรกัษา

โรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ    

 

 

 

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง)  

ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเซีย” เมือง

โบราณที่สมบรูณแ์ละมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปดูว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of 

Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์

ประดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง

ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจาํลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํ้า

กลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา  

 

 

 

 

 

 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 

30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

สามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัขึ้ นไป ปัจจุบนัยงัสามารถ

ใชง้านไดดี้อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้ง

เป็นครั้งคราว หอ้งอาบน้ําแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน้ํา

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4)           เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอเฟซุส   

     โรงงานเครือ่งหนัง - เมืองคูซาดาสี  
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ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St . John) สาวกของพระเยซู

คริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

น าท่านสู่โรงงานเครื่องหนัง คุณภาพเย่ียมของประเทศตุรกี ท่ีสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ จากทั่ว

โลก มกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสี (Kusadasi) เมืองต่างอากาศริมทะเลท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของประเทศตุรกี ในช่วงฤดูรอ้นของแต่ละปีชาวตุรกีและนักท่องเท่ียวจากต่างชาติมาพกัและ

ทาํกิจกรรมในเมืองอย่างมากมาย นอกจากความสวยงามของเมืองแลว้ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งผลิตเคร่ือง

หนังชั้นนําที่ส่งออกต่างประเทศอีกดว้ย  

นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL IN KUSADASI 5*  มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนที ่4)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 นําท่านเดินทางเมืองชานัคคาเล (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจน

ชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งป้อม

ปราการขึ้ นท่ีน่ีเมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภมูิรบกลัลิโปลี สมยั

สงครามโลกครั้งท่ี 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหน้า เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพื่อ

บีบใหตุ้รกีถอนตวัออกจากสงครามโลก     

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy ) ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล่ (Canakale )  
ประเทศสาธารณรฐัตุรกี ซ่ึงเป็นเมืองศนูยก์ลางการท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจดั

แสดงแบบจาํลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดยนักโบราณคดี พรอ้มทั้งภาพแผนผงัเมือง

ทรอยท่ีถูกสรา้งซอ้นทบักนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กาํแพง ประต ูและมา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย ซ่ึ ง

เปรียบเสมือนสญัญลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทาํใหก้รุง

ทรอยแตก ชมมา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย  

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 

นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL IN CANAKKALE 5*  มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนที ่5) 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมมา้ไมจ้าํลอง 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

นําท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล (Istanbul ) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) เมืองสาํคญัอนัดบั 1 

ของประเทศ เมืองมนตเ์สน่หแ์ห่งอายรธรรมอนัเก่าแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของ

ทวีปยุโรปอนัสวยงาม และอดีตยงัเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่า 

1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้กัในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ

ตุรกีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus ) ซ่ึงทาํใหอ้ิสตนับลูเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมือง

เดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั ) และทวีปเอเชีย (ฝัง่อ

นาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับลูเป็นเมืองสาํคญัของชนเผ่าจาํนวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอ้ิส

ตนับลูมีชื่อเรียกแตกต่างกนัออกไป      

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) 

นําท่านเดินทางสู่“พระราชวงัโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระราชวงัท่ีสวยงามตามสไตล์

ตะวนัตก มีการกล่าวว่า ในช่วงสุดทา้ยของอาณาจกัร ออตโตมนั มีการปรบัตวัใหท้นัสมยัมากขึ้ น 

จึงมีการก่อสรา้งพระราชวงั สไตลต์ะวนัตก คลา้ยๆพระราชวงัแวรซ์ายยใ์นฝรัง่เศส และมีการ

ประดบัประดาอย่างชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก แขวนอยู่ในพระราชวงัแห่งน้ี และ ประกอบกบัพระราชวงัแห่งน้ี อยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั จึง

มีความสวยงามมากยิ่งขึ้ น และ มีการเพิ่มเติมในการจดัสวนแบบสไตลต์ะวนัตก จึงถือว่าเป็น

พระราชวงัอีกแห่งในทวีปยุโรป ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึ ง 12 ปีผสมผสานศิลปะแบบ

พระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบัสวยงามอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น้ําหนักถึง 4.5 

ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน  

 

 

 

 

 

 

นาํทา่นเดินทางสู่ทา่เรอืเพือ่นาํทา่นล่องเรอืชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ  ช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเชื่อมทะเลดาํและทะเลมารม์าราเขา้ดว้ยกนั และที่สาํคญั

ช่องแคบแห่งน้ี เป็นช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซ่ึงทั้ง 2 ฝัง่ท่านจะได้

ชมทศันียภาพอนังดงาม สองฝรัง่ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อนัสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวงั

สาํคญัๆ อยู่ริมแม่น้ํามากมาย  รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรายลอ้มริมสองฝัง่แคบ ซ่ึงทุก

ท่านถือเป็นประวติัศาสตรข์องชีวิตท่ีไดม้ีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปใน

ครั้งน้ี   

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)  ชานัคคาเล่ - กรุงอิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่  

     ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั – สไปซม์ารเ์ก็ต 
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลาดพื้ นเมืองของชาวเมืองอิสตนับลู ที่มีเคร่ืองเทศ

อนัลือชื่อและ นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารขึ้ นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถัว่สารพดัชนิด, น้ําผ้ึง,ไข่

ปลาเวียร ์, ขนม อร่อยๆ แบบ เตอรก์ิชดีไลท ์เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิงสนุก ขนมอร่อยแลว้ การ

ไดม้าถ่ายรูปท่ีตลาดแห่งน้ี ถือว่าไดบ้รรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพ

ราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสาํเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มีเวลาให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมือง อาทิ เตอรก์ิส ดีไลท ์เป็นตน้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (16) 

นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL IN ISTANBUL 5*  มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนที ่6) 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (17) 

นําท่านเท่ียวชม “มสัยดิสีนํ้าเงิน ” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจกัรออตโตมนั 

หรือ มสัยดิสุลตา่นอาหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque )อนัเก่าแก่และยิ่งใหญ่ ในกรุงอิสตนับลู 

ประเทศตุรกี ซ่ึงสรา้งตั้งแต่สมยักาหลิบ Ahmed I ยุค จกัรวรรด์ิออ๊ตโตมาน ระหว่างปี 1609-

1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่า สง่างาม เกินคาํบรรยาย ดว้ยการสรา้งหออะซานจาํนวน 6 หอ จนเป็น

ส่วนหน่ึงของสญัลกัษณส์าํคญัของตุรกีซ่ึงนักท่องเท่ียวทุกคนไม่พลาดท่ีจะตอ้งไปเยือน 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วิหารเซนตโ์ซเฟีย  (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไ์บเซนตไ์ทน์ ที่เคย

เป็นโบสถศ์าสนาคริสตม์าก่อน และ กลายมาเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ี

เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดินทาง (7)  กรุงอิสตนับูล – มสัยดิสีนํ้าเงิน  - วิหารเซนตโ์ซเฟีย 

     ฮิปโปโดม – พระราชวงัทอปกาปิ – SHOPPING MALL 

     สนามบินอิสตนับูล 
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นําท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สรา้งในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็น

สนามอาเรน่าที่ใชส้าํหรบัการแข่งมา้ ศึกในยุคโรมนัท่ีวางรูปแบบไวอ้ย่างสวยงาม  และกิจกรรม

ต่างๆสามารถจุผูค้นไดก้ว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเ์ด่นๆสามแห่งคือ  

1.เสาโอบีลิสกฟ์าโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose ) ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหาราช

นํามาจากเมืองคารนั์คประเทศอียิปในสมยัท่ีมีการขนยา้ยอนุสาวรียต่์างๆมาจากอาณาจกัรยุค

โบราณ  2.เสางู (Serpentine colum ) สลกัเป็นรูปสามเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยู่ท่ี

วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี  3.เสาคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) 

ตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวติัท่ีแน่ชดั  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (18) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัทอปกาปึ ” (TOPKAPI PALACE) ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือว่าเป็น 

พระราชวงัสาํคญัในสมยั ออตโตมนั เป็นท่ีประทบัของสุลต่านองคส์าํคญัๆ ซ่ึงบรรยากาศของ

พระราชวงักวา้งใหญ่ไพศาลอยู่ในดงตน้มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั ท่านจะไดช้ม

หอ้งต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้นยุคในสมยัออตโตมนั และ พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ี

เก็บรวบรวมสมบติัโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเคร่ืองกระเบื้ องเคลือบอนัสวยหรู ก่อนนําท่านสู่ 

จุดถ่ายภาพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของวิวริมช่องแคบบอสฟอรสั 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หา้งสรรพสินคา้ชั้นนําของกรุงอิสตนับลู รวบรวมสินคา้ชั้นนําทั้งแบรนด์

ในประเทศ แบรนดช์ั้นนําระดบัโลกอย่างเช่น Zara, Mango, Nike, Adidas, H&M เป็นตน้ และยงัมี

รา้นขายของกินของใชอ้ีกมากมายใหท่้านเลือกซ้ือก่อนกลบับา้น   

อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ DINNER BOX (17) 

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิกรุงอิสตนับูล 

20.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK064 

 

 

 

 

07.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ     

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8)  อิสตนับูล - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง    วันที่ 30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63  

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ พกัหอ้งเดีย่ว 

ผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน (พกัหอ้งคู่) 38,900.- 17,900.- 6,500.- 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ํามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน 

ณ วนัที ่08 ม.ค.63 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่25 ทา่นขึ้ นไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํา่กว่า

25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ตอ้งทาํวีซ่า 

*** ขอสงวนสิทธิ์สาํหรบัเด็กท่ีมีอายุต ํา่กว่า 12 ปี และผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

และไม่มีผูดู้แลเน่ืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะสาํหรบัเด็ก 

อตัราน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ท่าน 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผูเ้ดินทางไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาทอ่งเทีย่วกบัทวัรเ์ทา่นั้น ประกนัการเดินทางจะไม่คุม้ครองผูท่ี้อายุตํา่กว่า 1 ปีหรือเกิน 

85 ปีขึ้ นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม ์)  

*** กรณีตอ้งการทาํประกนัการเดินทางรายดี่ยวเพิม่ รวมประกนัสุขภาพดว้ย กรุณาสอบถามเพิม่เตมิ 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน้ําดื่มทุกวนัวนัละ 2 ขวด 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าทาํวีซ่าประเทศตุรกี 

*ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการทาํหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น) 

*ค่าธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

*ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง  

*ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
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*ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

*ไม่รวม ค่าทิปหวัหนา้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทริป  54 ดอลล่ารยู์เอส($USD)/ท่าน ตลอด

การเดินทาง 

***ไม่มีแจกกระเป๋า 

 

เง่ือนไขการชาํระเงิน 

 บรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

 สาํหรบัส่วนทีเ่หลือ บรษิัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย  20 วนัทาํการ หาก

บรษิัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบ้รกิาร 

 เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดอ้่านเงื่อนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

***กรณีทีลู่กคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถยกเลิกไดทุ้กกรณี*** 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครือ่งบิน นํ้าหนักไม่เกินทา่นละ 20   

กิโลกรมั (หากนํ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิม่ได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าสาํหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุ ญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง +ยาว+สงู ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

กาํหนด ซ่ึงทางสายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการได ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง 

และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 
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20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่นั้น  

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยู่เหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เ ขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

8. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีทีท่า่นใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย  อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืชาํระ

โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ /ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ ของทางบรษิัทฯ 

แลว้ 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัทาํโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมทวัรต์ลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร)์ ตามท่ี

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพื่อใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ 
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การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม  และสถานท่ีต่างๆ จะมี

ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองการสบูบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบรษิัทฯ จะนาํลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ สาํคญัมาก  

(ขอใหทุ้กทา่นกรอกขอ้มูลตามความจรงิ แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

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

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

........................................................................................................................ 
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3. จาํนวน ผูเ้ดินทาง ........................... ทา่น ผูใ้หญ่ ..............ทา่น เด็ก...............ทา่น 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจง้สาํหรบัเด็กท่ีอายุตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

 

4. เบอรติ์ดตอ่ ***สาํคญัมาก ขอทราบเบอรต์ดิตอ่มากว่า 1 หมายเลข

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

พรอ้มทัง้ไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทัง้หมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     

 

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

     *** กรณีทีไ่ม่ทานเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอาหารทีท่า่นสามารถทานได ้(เฉพาะเสิรฟ์บนเครือ่งบิน) 

อาหารประเภทมงัสาวิรสั  อาหารประเภทซีฟู้ด 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ..........ไม่เคย  ..........เคย / ประเทศ....................................................... 

 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) ............................... 

หมายเหต: สายการบิน TURKISH AIRLINES ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของตัว๋กรุ๊ป 

ทัง้น้ีทางลูกคา้สามารถแจง้สะสมไมล์ไวก่้อนได ้เพ่ือเป็นเรคคอรด์การเดินทาง  

 

9. ตอ้งการเลือกที่นัง่ ..................ริมทางเดิน .......................ริมหนา้ตา่ง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไมส่ามารถการนัตีไดเ้ลย) 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 


