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BW…WONDERFUL TURKEY 8วนั/5คนื 

กรงุอสิตนับลู – เมืองคปัปาโดเกยี – เมืองคอนย่า – กรงุทรอย 

** พกัโรงแรมถ า้ และโรงแรม 5 ดาว ** 

ประเทศตุรกี...น ำท่ำนเท่ียวชม 3 มหำอำณำจกัรอันย่ิงใหญ่ บนแผ่นดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยม์รดกจำรึกโลกทัง้ 4 แห่ง 

ประเทศท่ีมีผูอ้ยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอานาโตเลียโบราณ

ตา่งๆเอโดเลีย โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย 

มสัยิดสีน ้ำเงิน 

ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

เมืองคอนยำ่ กรุงทรอย 

โรงแรมถ ้ำ เมืองคปัปำโดเกีย 

เลือกท ำ Option Balloon 

พระรำชวงัโดลมำบำเช่ 

เมืองอิสตนับูล 
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วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล  

*** หมำยเหต ุกรุบ๊วนัท่ี 29 เม.ย. – 6 พ.ค. เดินทางโดยสำยกำรบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(TK) เท่ียวบินท่ี TK65 

นัดพบพรอ้มกนัเวลา 18.30 น. เพ่ือออกเดินทางเวลา 21.45 น. *** 

20.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมำยเลข 9 เคำนเ์ตอร ์ U 

สำยกำรบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK)  พบ เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.00 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK69  

 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 10 ชัว่โมง)  

 

 

 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล  (TK069 23.00 – 05.20 น.) B L D  

2 

อิสตนับูล (บินภำยใน TK2010 06.40-08.05) – คปัปาโดเกีย – 

เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม –นครใตดิ้น – โรงงานพรม – 

โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บา้นโบราณอุชิซาร ์ 

 

  
UCHISAR KAYA CAVE 

HOTEL 

3 
เมืองคปัปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนยา่ – คาราวาสไลน์ 

พิพิธภณัฑเ์มฟลานา                                                  

   HOTEL ANEMON 

KONYA 

4 
เมืองคอนยา่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงาน

หนัง 

   KUSADASI GRAND 

BELISH HOTEL 

5 เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล 
   CANAKKALE KOLIN 

HOTEL 

6 
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่ – ตลาด

แกรนดบ์าซ่าร ์ตุรกี  - สไปซ ์มารเ์ก็ต -  
 

  RAMADA PLAZA 

TEKSTILKENT HOTEL 

7 
อิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั - พระราชวงัทอปกาปี  -  

ฮิปโปโดม – มสัยดิสีน ้าเงิน – วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สนามบิน  

 
   

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (TK068 01.25 – 15.00 น.)     

ก ำหนดกำรเดินทำง 

39,900.-  

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 61 (TK65) วนัแรงงำน  

25 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 61  

8 – 15 มิถุนำยน 61 
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05.50 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลำทอ้งถิ่นชำ้กว่ำไทย 4 ชัว่โมง) หลงัจากน้ัน

น าท่านแวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อ สู่เมืองเคยเ์ซอรี่ 

06.40 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเคยเ์ซอรี่ โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2010 

08.05 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองเคยเ์ซอรี่ หลงัจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ 

เมืองคปัปำโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิ

ประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหล

ออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี เมื่อวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้

เป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพ

เป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตา

และน่าอศัจรรย ์ ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการแต่งตั้ง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

น าท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมา

ตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและ

สงัหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็น

ไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม 

(Goreme Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว

คริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็น

จ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์ และยงัเป็นการป้องกนัการ

รุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 

น าท่านชม นครใตด้ิน Underground City i เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กวา่ชั้น เพ่ือใช้

เป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ี

มีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ์ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

จากน้ันน าท่านเขา้ชมโรงงำนพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีช่ือเสียงเร่ืองพรม พรมส่วนใหญ่

ท่ีผลิตในตุรกีนัน่มีช่ือเสียงเล่ืองลือระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์หรือพรมท่ีทอจาก

วนัที่สองของกำรเดินทำง (2) กรุงอิสตนับูล (บินภำยใน)– เมืองคปัปำโดเกีย – เมืองเกอเรเม 

                                                   พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม –นครใตด้ิน – โรงงำนพรม   

                                                   โรงงำนเพชร - หุบเขำนกพิรำบ – หมู่บำ้นโบรำณอุชิซำร ์ 



                                                                               

BW… WONDERFUL TURKEY  8D5N MAY-JUN 18 (TK)  PAGE 4 

ฝ้าย และพรมท่ีทอจากไหม แลว้น าท่านชมโรงงำนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น 

เทอควอย อารเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถูกออกแบบมาอยา่งปราณีตและยงัมีความโดดเด่นใหท่้าน

ไดเ้ลือกชมและชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขำนกพิรำบ (Pigeon Valley)  จุด

ชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley  หน้าผาท่ี

ชาวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะเป็นรู เพ่ือใหน้กพิราบเขา้ไปท า

รงัอาศยัอยูอ่ย่างมากมาย ณ จุดน้ี ท่านจะสามารถมองเห็น 

ปราสาทอุชิซาร ์(Uchisar Castle) ไดใ้นระยะไกล ท่ีน่ีจะมี

นกพิราบมากมาย ท่ีชาวบา้นเล้ียงนกพิราบ เพ่ือน าอึ มาท า

เป็นปุ๋ยบ ารุงตน้ไม ้และน าท่านแวะถ่ายรูปหมู่บำ้นโบรำณอุชิซำร(์Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก 

ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยูบ่นเขากลางเมือง ถูกขุดสกดัเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่าง

มากมายจนดูคลา้ยรวงผ้ึง วิวจากดา้นบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบ้ืองล่างไดร้อบทิศ ท่ีน่ี

สามารถสมัผสัถึงวิถีชีวิตของผูค้นจริงท่ีอยูอ่าศยัในบา้นท่ีขุดเขา้ไปในภูเขาท่ีดูเหมือนจอมปลวก จน

เรียกไดว้า่เป็นบา้นจอมปลวก ในสภาพแวดลอ้มเดิมมายาวนานหลายรอ้ยปี 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั UCHISA KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

หมายเหต ุ ในกรณีโรงแรมถ า้เต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

 

 
 
 
 
 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 **ส ำหรบัท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปัปำโดเกีย 
จะตอ้งออกจำกโรงแรม 04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคปัปำโดเกีย

ในอีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ช่ัวโมง  โดย

ตอ้งมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปีข้ึนไป   (คำ่ข้ึนบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำทัวร ์รำคำ

ประมำณ USD 220 ตอ่ 1 ท่ำน) 

** หำกท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกหัวหนำ้ทัวร ์ก่อนช ำระเงิน *** 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง (3)           เมืองคปัปำโดเกีย – เมืองคอนยำ่ – คำรำวำสไลน ์– พิพิธภณัฑ ์

                                                   เมฟลำนำ                                                  
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[บริษัทตวัแทนผูใ้หบ้ริกำรทัวรบ์อลลูนในตุรกีมีประกันภัยใหก้ับทุกท่ำน  แต่ส  ำหรับประกันภัยที่ท  ำจำก

เมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลมุกำรท ำกิจกรรมข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท] 

น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองคอนยำ่ (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี 

ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหว่างทางใหท่้าน

ไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ***

ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยรูป *** ”คำรำวำนสไลน์” ท่ีพักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี 

(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท 

ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืน

จดัเป็นครวั หอ้งน ้า และหอ้งนอน  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ 

(Mevlana Museum) หรือส านักลมวน เร่ิมก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่า ชายคนน้ีเป็น

ผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือ

ศาสนาคริสต์ใหเ้ปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยู่

บนความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั  

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั HOTEL ANEMON KONYA 5* หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองปำมุคคำเล (Pamukkale) หรือ

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจาก

น ้าแร่รอ้นท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิด

เป็นลักษณะหน้าผา ซอ้นกันเป็นชั้นน ้าตก มีสีขาวคลา้ยกับ

สรา้งมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็น

หินปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่งสวยงามและน่าอศัจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 

100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรกัษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาว

โรมนัเช่ือว่าน ้าพุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  น ำท่ำนชมเมือง

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง (4)  เมืองคอนยำ่ – เมืองโบรำณเฮียรำโพลิส – เมืองคูซำดำสี  

                                                   โรงงำนเครื่องหนงั 
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โบรำณเฮียรำโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1 

แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้ นหลายครั้งหลงัปี ค.ศ 

1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยู่อีก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน ้าท่ีศกัสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยู่ใน

โรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคัญอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์

สมยัไบแซนไทน์ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

บ่ำย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซำดำสี (Kusadasi) เมืองริมทะเล ท่ีพักต่าง

อากาศท่ีขึ้ นช่ือของประเทศตุรกีท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของประเทศ ในช่วงฤดูรอ้นชาวตุรกีมกัจะ

มาล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาดท่ีน่ี น าท่านสู่โรงงำนเครื่องหนัง 

คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ท่ีสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่โลก มกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกี

ผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ อีกมากมาย 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั KUSADASI LE BLEU HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบรำณเอเฟซุส (City of Ephesus) 

ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหำนครแห่งแรก

และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละมัง่คัง่

ท่ีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The 

Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 ทาง โดย

บริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ 

เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกั

เทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและ

ตั้งแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน 

เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัขึ้ นไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสี

เสียงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง (5)           เมืองคูซำดำสี – เมืองโบรำณเอเฟซุส  - กรุงทรอย  -  

                                                   เมืองชำนคัคำเล 
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หอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของ

พระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยู่ใน

เมืองชานัคคาเล่ (Canakale)  ประเทศสาธารณรฐัตุรกี ซ่ึงเป็น
เมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการ

จดัแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดยนัก

โบราณคดี พรอ้มทั้งภาพแผนผงัเมืองทรอยท่ีถูกสรา้งซอ้นทบักนั

ถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง ประตู และมา้ไมจ้ าลองแห่ง

ทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัญลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศึกของ

นักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ชมมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย (Trojan Horse) 

จากน้ันน าน าท่านเดินทางไปยงั เมืองชำนัคคำเล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการ

เดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึ้ น

ท่ีน่ีเมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 

1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหน้า เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหตุ้รกีถอนตวั

ออกจากสงครามโลก     

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11) 

 

 
 
 
 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เมื่องส าคัญ

อนัดบั 1 ของประเทศ เมืองมนตเ์สน่หแ์ห่งอายรธรรมอนั

เก่าแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอนั

สวยงาม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมัน

ตะวันออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้ักในนาม 

“กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุด

ในประเทศตุรกีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซ่ึงท าใหอิ้สตนับูลเป็นเมืองส าคญั

เพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีป

วนัที่หกของกำรเดินทำง (6)  เมืองชำนคัคำเล – เมืองอิสตนับูล - พระรำชวงัโดลมำบำเช่ –     

                                                   ตลำดแกรนดบ์ำซ่ำร ์ตรุกี - สไปซ ์มำรเ์ก็ต                                          
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เอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับลูเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน จึง

ส่งผลใหอิ้สตนับลูมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป    

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (13) 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่“พระรำชวงัโดลมำบำเช่” 

(DOLMABACHE) พระราชวงัท่ีสวยงามตามสไตลต์ะวนัตก 

มีการกล่าววา่ ในช่วงสุดทา้ยของอาณาจกัร ออตโตมนั มี

การปรบัตวัใหท้นัสมยัมากขึ้ น จึงมีการก่อสรา้งพระราชวงั 

สไตลต์ะวนัตก คลา้ยๆพระราชวงัแวรซ์ายยใ์นฝรัง่เศส 

และมีการประดบัประดาอย่างชนิดหรูหรามากมาย 

โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ี และ 

ประกอบกบัพระราชวงัแห่งน้ี อยูริ่มช่องแคบ บอสฟอรสั จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้ น และ มีการ

เพ่ิมเติมในการจดัสวนแบบสไตลต์ะวนัตก จึงถือว่าเป็นพระราชวงัอีกแห่งในทวีปยุโรป ซ่ึง

พระราชวงัแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปีผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบั

สวยงามอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดแกรนดบ์ำซ่ำร ์ตุรกี ตลำดเก่ำแก่อำยุกว่ำ พนัปี เป็นตลาดชอ้ป

ป้ิงท่ีใหญ่และโด่งดังท่ีสุดในตุรกีเป็นตลาดสไตล์เตอร์

กิชแท ้ๆ ภายในตลาดตกแต่งไวอ้ย่างสวยงามและเป็น

ตลาดเก่าแก่เปิดมานานกวา่ 1,500 ปี ซ่ึงสรา้งตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1453 มีเน้ือท่ีทั้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีรา้น

คา้ขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 รา้นคา้ มีสินคา้ให้

เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นของกินเล่นขนมของตุรกีท่ี

หาซ้ือจากท่ีไหนไม่ได ้ของท่ีระลึกท่ีแนะน าก็จะเป็น ลูกปัดตาปีศาจ เคร่ืองลาง   ชา ผลไม้

อบแหง้  ถัว่หลากชนิดเช่น ถัว่แมคคาดาเมีย พิตาชิโอ หรือจะเป็นขนมหวาน เตอร์กิช

ดีไลต ์ เคร่ืองเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกนั เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง โคมไฟ เคร่ืองดูดบารากู่ พวง

กุญแจหรือกระเบ้ืองเพนทติ์ดผนัง  และของท่ีระลึกอ่ืน ๆ อิสระเพลิดเพลิน กบั การเลือกซ้ือสินคา้ 

ของฝากท่ีระลึกมากมาย หรือ อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีใหเ้ลือกมากมายตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สไปซ ์มำรเ์ก็ต เป็นตลาดพ้ืนเมือง

ของชาวเมืองอิสตนับลู ท่ีมีเคร่ืองเทศอนัลือช่ือและ 

นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารขึ้ นช่ือ และ ของฝากมากมาย เช่น ถัว่

สารพดัชนิด, น ้าผ้ึง,ไขป่ลาคารเ์วียร ์ , ขนม อร่อยๆ แบบ 

เตอรกิ์ชดีไลท ์ เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิงสนุก ขนมอร่อยแลว้ 

การไดม้าถ่ายรูปท่ีตลาดแห่งน้ีถือวา่ไดบ้รรยากาศท่ี

สนุกสนานมาก เพ่ือหาเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปต่างๆ 

มากมายทีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์

เป็นตน้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (14) 
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ  



                                                                               

BW… WONDERFUL TURKEY  8D5N MAY-JUN 18 (TK)  PAGE 9 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (15) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพื่อน ำท่ำนล่องเรือชมควำมงดงำมสุดเกินจะบรรยำยของ  ช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเช่ือมทะเลด าและ

ทะเลมารม์าราเขา้ดว้ยกนั และท่ีส าคญัช่องแคบแห่งน้ี เป็น

ช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป 

ซ่ึงทั้ง 2 ฝั่งท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงาม สองฝรัง่ทวีป 

คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวัง

ส าคญัๆ อยู่ริมแม่น ้ามากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุค

โรมัน ท่ีรายล้อมริมสองฝั่ งแคบ ซ่ึง ทุกท่านถือเป็น

ประวติัศาสตรข์องชีวิตท่ีไดม้ีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปในครั้งน้ี 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  “พระรำชวังทอปกำปี” (TOPKAPI 

PALACE) ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือว่าเป็น พระราชวงัส าคญั

ในสมยั ออตโตมนั เป็นท่ีประทับของสุลต่านองคส์ าคญัๆ ซ่ึง

บรรยากาศของพระราชวังกว ้างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้น

มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั ท่านจะไดช้มหอ้ง

ต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้นยุคในสมยัออตโตมนั 

และ พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บรวบรวมสมบติัโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ือง

เคลือบอนัสวยหรู ก่อนน าท่านสู่ จุดถ่ายภาพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของวิวริมช่องแคบบอสฟอรสั 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (16) 

บ่ำย น าท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สรา้ง

ในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรน่าท่ีใช้

ส าหรบัการแข่งมา้ศึกในยุคโรมนัท่ีวางรูปแบบไวอ้ยา่งสวยงาม 

และกิจกรรมต่างๆสามารถจุผูค้นไดก้วา่ 100,000 คน ใน

ฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเ์ด่นๆสามแห่งคือ  

วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)           เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั - พระรำชวงัทอปกำปี  

                                                   ฮิปโปโดม – มสัยดิสีน ้ำเงิน – วิหำรเซนตโ์ซเฟีย – สนำมบิน 



                                                                               

BW… WONDERFUL TURKEY  8D5N MAY-JUN 18 (TK)  PAGE 10 

1.เสาโอบีลิสกฟ์าโรหธุ์ตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหาราช

น ามาจากเมืองคารนั์คประเทศอียิปในสมยัท่ีมีการขนยา้ยอนุสาวรียต่์างๆมาจากอาณาจกัรยุค

โบราณ  2.เสางู (Serpentine column) สลกัเป็นรูปสามเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยูท่ี่

วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี  3.เสาคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) 

ตั้งข้ึนในปี ค.ศ.940 แต่ไมท่ราบประวติัท่ีแน่ชดั  

น าท่านเท่ียวชม “มสัยดิสีน ้ำเงิน” (BLUE MOSQUE) 

เพ่ือความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจกัรออตโตมนั  

หรือ มสัยดิสุลตำ่นอำหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque)

อนัเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตนับลู ประเทศตุรกี ซ่ึง

สรา้งตั้งแต่สมยักาหลิบ Ahmed I ยุค จกัรวรรด์ิอ๊อตโต

มาน ระหวา่งปี 1609-1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่า สง่างาม เกินค าบรรยาย ดว้ยการสรา้งหออะซาน

จ านวน 6 หอ จนเป็นส่วนหน่ึงของสญัลกัษณส์ าคญัของตุรกีซ่ึงนักท่องเท่ียวทุกคนไมพ่ลาดท่ี

จะตอ้งไปเยือน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วิหำรเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไ์บเซนตไ์ทน์ ท่ี 

เคยเป็นโบสถศ์าสนาคริสตม์าก่อน และ กลายมาเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ี 

เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (17) 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่สนำมบนิกรุงอิสตนับูล 

 

01.25 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 068 

15.00 น. เดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ     

 

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

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง (8)  สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง   29 เมษำยน – 6 พฤษภำคม 61 (วนัแรงงำน) 

25 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 61(วนัวิสำขบูชำ) 

     8 – 15 มิถุนำยน 61 
 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครื่องบนิ ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง 39,900.- 16,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 5,500.- 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน 

ณ วนัที่ 17 พ.ย. 60 หากมีการเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่15 ท่ำนข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 

15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ 

*** ขอสงวนสทิธ์ิส  ำหรบัเดก็ที่มีอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี และผูเ้ดินทำงที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตวัเองได ้

และไม่มีผูดู้แลเน่ืองจำกอำหำรและกำรเดินทำงระยะไกลไม่เหมำะส ำหรบัเด็ก 

 

อตัรำน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำง 20 กิโลกรมั/ท่ำน 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

WONDERFUL TURKEY 8วนั/5คนื 
กรงุอสิตนับลู – เมืองคปัปาโดเกยี – เมืองคอนย่า – กรงุทรอย 

**พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ า้ 1 คืน** **บนิตรง และ บนิภายใน 1 ขา** 
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*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่ำนั้น ประกนัการเดินทางจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อายุต า่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 

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

*** กรณีตอ้งการท าประกนัการเดินทางรายด่ียวเพิ่ม รวมประกนัสุขภาพดว้ย ช าระเพ่ิมท่านละ 500 บาท/ท่าน 

รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้าด่ืมทุกวนั 

อตัรำน้ีไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าท าวีซ่าประเทศตุรกี 

*ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่ำน) 

*ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

*ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

*ไม่รวม ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทรปิ  50 ดอลล่ำรยู์เอส($USD)/ท่ำน ตลอด

กำรเดินทำง 

***ไม่มีแจกกระเป๋ำ 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

 บริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บำท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

 ส ำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  30 วันท ำ หำก

บริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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เง่ือนไขกำรยกเลิก 

ค่ำมดัจ  ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรม ล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดินทำง

ยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตำมจะเป็นไปตำมเง่ือนไขตำมน้ี 

 

กำรยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมัดจ  ำ 20,000.- บำท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 30-50 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ  ำทั้งหมด 20,000.-บำท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หำกท่ำนมีเหตุบำงประกำรที่ไม่สำมำรถเดินทำงได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร

คืนค่ำตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจำกเป็นนโยบำยของสำยกำรบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-29 วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค  

(เทศกำลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศตรุกี บริษทัฯจะไม่มี

กำรคืนเงินทั้งหมด  

 

กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระ 

* กระเป๋ำใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลำก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้ำหนกัไม่เกินท่ำนละ 20   

กิโลกรมั (หำกน ้ำหนกัเกิน ทำงสำยกำรบินอำจจะเรียกเก็บค่ำระวำงเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่ำงหนำแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง 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  
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ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด ซ่ึงทางสายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการได ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง 

และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทำง

เจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น  

 
 
หมำยเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

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

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

8. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่ำนไดช้  ำระเงินมัดจ  ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระ

โดยตรงกบัทำงบริษัทฯ /ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขตำ่งๆ ของทำงบริษทัฯ 

แลว้ 
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สถำนที่เขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร)์ ตามท่ี

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไมส่ามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 กำรสูบบุหรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผู้สูบบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

ส่วนรวม 
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โปรดกรอกรำยละเอียดเป็นภำษำองักฤษหรอืภำษำไทยใหค้รบถว้น  

(ขอ้มูลตรงน้ีทำงบริษทัฯ จะน ำลงกรอกในเอกสำรเขำ้-ออก นอกประเทศ ส ำคญัมำก  

(ขอใหทุ้กท่ำนกรอกขอ้มูลตำมควำมจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จำ้หนำ้ที่) 

1. ยนืยนักำรเดินทำง จองรำยกำรทวัร์

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

2. คณะช่ือ / นำมสกุล ผูจ้องทวัร์

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

3. จ  ำนวน ผูเ้ดินทำง ........................... ท่ำน ผูใ้หญ่ ..............ท่ำน  

 

4. เบอรติ์ดตอ่ ***ส ำคญัมำก ขอทรำบเบอรติ์ดตอ่มำกว่ำ 1 หมำยเลข

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

พรอ้มทั้งไดอ้่ำนรำยละเอียดเง่ือนกำรเดินทำงทั้งหมด โดยครบถว้น  

 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

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

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

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง     

 

6. อำหำร          ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสำวิรสั 

      อ่ืนๆ............................................................ 

      กรณีที่ไม่ทำนเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอำหำรที่ท่ำนสำมำรถทำนได ้(เฉพำะเสิรฟ์บนเครื่องบิน) 

อำหำรประเภทมงัสำวิรสั  อำหำรประเภทซีฟู้ด 

 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่ำหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

 

8. ตอ้งกำรเลือกท่ีนัง่            ริมทำงเดิน  ริมหนำ้ตำ่ง  อ่ืนๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 

หมำยเหต: สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได ้ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขของตัว๋กรุ๊ป 

ทัง้น้ีทำงลูกคำ้สำมำรถแจง้สะสมไมล์ไวก่้อนได ้เพ่ือเป็นเรคคอรด์กำรเดินทำง  

 

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

*** กรุณำสง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ผูเ้ดินทำงภำยใน 7 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง *** 


