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WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 

8Days 5Nights  

กรงุอสิตนับลู –คุซาดาส ี– ปามุคคาเล่ – คอนย่า  
คปัปาโดเกยี – ชมิไวนตู์รล์าซาน  

**พกัโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรก)ี และ โรงแรมถํา้ 1 คนื** 
**บนิตรง และ บนิภายใน 1 ขา** 

ประเทศตรุกี...นาํท่านเท่ียวชม 3 มหาอาณาจกัรอันย่ิงใหญ ่บนแผ่นดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยม์รดกจารกึโลกทัง้ 4 แห่ง 

ประเทศท่ีมีผ ูอ้ย ู่อาศัยมาตั้งแต่ยคุหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ

ตา่งๆเอโดเลีย โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย 

ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั มสัยดิสีนํ้าเงิน พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

มา้ไมก้รุงทรอย ชิมไวนต์รูล์าซาน 

กรุงอิสตนับูล คปัปาโดเกีย, Optional ข้ึนบอลลนู 

เมืองปามุคคาเล 
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ตารางเท่ียวบินเดินทาง :  

วนัเดินทาง เมือง เท่ียวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – อิสตนับูล TK065 
21.45 – 04.10 น.+1 

(วนัท่ี 2) 
11 ชม. 10 น. 

วนัท่ี 7 กรุงเคยเ์ซอรี ่- อิสตนับูล  TK2013 14.45 – 16.30 น. 1 ชม. 55 น. 

วนัท่ี 7 อิสตนับูล – กรุงเทพฯ TK 064 
20.15 – 09.50 น.+1 

(วนัท่ี 8) 
9 ชม. 20 น. 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับลู BY TK065  : 21.45 – 04.10 น. B L D  

2 
อิสตนับลู - มสัยดิสีน้ําเงิน – วิหารเซนตโ์ซเฟีย – ฮิปโปโดม –  

พระราชวงัทอปกาปึ - สไปซ ์มารเ์ก็ต 
 

  
HOTEL IN ISTANBUL  

3 
อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช ่- ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั –  

เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมมา้ไมจ้าํลอง 

   

HOTEL IN CANAKKALE 

4 เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเคร่ืองหนัง  
   

HOTEL IN KUSADASI 

5 ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนยา่ 
   

HOTEL IN KONYA 

6 
เมืองคอนยา่ – คปัปาโดเกีย –  แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน ์- นครใตดิ้น 

Underground City – ชิมไวน์ตรูล์าซาน - โชวร์ะบาํหน้าทอ้ง (Belly Dance) 
 

  
CAPPADOCIA CAVE 

HOTEL 

7 

คปัปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม - สนามบินเคยเ์ซอร่ี 

(บินภายใน TK2013 : 14.45 – 16.30)  

อิสตนับลู - สนามบินกรุงอิสตนับลู  BY TK 064 : 20.15 – 09.50 น. 

  

  

8 อิสตนับลู - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)        

กาํหนดการเดินทาง 

41,900.- 13 – 20 เมษายน 2563 

รบัฟรี!!!  

 พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ

ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีกาํไรของแทจ้ากตรุกี 

 ชาแอปเป้ิล (Apple tea) ชาพ้ืนเมือง ไม่มีคาเฟอีน 
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18.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์ U 

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(TK)  พบ เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

21.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK065 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 15 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

04.10 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง)  

หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

นําท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เม่ืองสาํคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เมืองมนตเ์สน่ห์

แห่งอายรธรรมอนัเก่าแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอนัสวยงาม และอดีต

ยงัเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมนัตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้กัในนาม 

“กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus) ซ่ึงทาํใหอิ้สตนับลูเป็นเมืองสาํคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 

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

ตนับลูเป็นเมืองสาํคญัของชนเผ่าจาํนวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้สตนับลูมีช่ือเรียกแตกต่าง

กนัออกไป      

นําท่านเดินทางสู่“พระราชวงัโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระราชวงัท่ีสวยงามตามสไตล์

ตะวนัตก มีการกล่าววา่ ในช่วงสุดทา้ยของอาณาจกัร ออตโตมนั มีการปรบัตวัใหท้นัสมยัมากข้ึน 

จึงมีการก่อสรา้งพระราชวงั สไตลต์ะวนัตก คลา้ยๆพระราชวงัแวรซ์ายยใ์นฝรัง่เศส และมีการ

ประดบัประดาอยา่งชนิดหรหูรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก แขวนอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ี และ ประกอบกบัพระราชวงัแห่งน้ี อยูริ่มช่องแคบ บอสฟอรสั จึง

มีความสวยงามมากยิง่ข้ึน และ มีการเพ่ิมเติมในการจดัสวนแบบสไตลต์ะวนัตก จึงถือวา่เป็น

พระราชวงัอีกแห่งในทวปียุโรป ซ่ึงพระราชวงัแหง่น้ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปีผสมผสานศิลปะแบบ

*** บินตรงสูก่รุงอิสตนับูล / มีจอทีวีทุกท่ีนัง่ / บริการเสิรฟ์อาหารรอ้น 2 ม้ือ *** 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตนับูล 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) กรุงอิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ลอ่งเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

    มสัยดิสีนํ้าเงิน  - วิหารเซนตโ์ซเฟีย –  ฮิปโปโดม                                     

    พระราชวงัทอปกาปิ – สไปซม์ารเ์ก็ต 
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พระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบัสวยงามอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น้ําหนักถึง 4.5 

ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน  

 

 

 

 

 

 

นาํทา่นเดินทางสูท่า่เรอืเพ่ือนาํทา่นลอ่งเรอืชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเช่ือมทะเลดาํและทะเลมารม์าราเขา้ดว้ยกนั และท่ีสาํคญั

ช่องแคบแห่งน้ี เป็นช่องแคบพรมแดนกั้นระหวา่ง ทวปีเอเชีย และ ทวปียุโรป ซ่ึงทั้ง 2 ฝัง่ท่านจะได้

ชมทศันียภาพอนังดงาม สองฝรัง่ทวปี คือ ยุโรป และ เอเชีย อนัสวยงามยิง่ และ มีพระราชวงั

สาํคญัๆ อยูริ่มแมน้ํ่ามากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรายลอ้มริมสองฝัง่แคบ ซ่ึงทุก

ท่านถือเป็นประวติัศาสตรข์องชีวติท่ีไดมี้โอกาสมาล่องเรือในช่องแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวปีใน

ครั้งน้ี   

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเท่ียวชม “มสัยิดสีนํ้าเงิน” (BLUE MOSQUE) เพ่ือความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจกัรออตโตมนั 

หรือ มัสยิดสุลต่านอาหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque)อนัเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตนับลู 

ประเทศตุรกี ซ่ึงสรา้งตั้งแต่สมยักาหลิบ Ahmed I ยุค จกัรวรรด์ิอ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-

1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่า สง่างาม เกินคาํบรรยาย ดว้ยการสรา้งหออะซานจาํนวน 6 หอ จนเป็น

ส่วนหน่ึงของสญัลกัษณส์าํคญัของตุรกีซ่ึงนักท่องเท่ียวทุกคนไมพ่ลาดท่ีจะตอ้งไปเยอืน 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วิหารเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไ์บเซนตไ์ทน์ ท่ีเคย

เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ี

เก่าแก่และสวยงามยิง่ และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย  
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นําท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สรา้งในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็น

สนามอาเรน่าท่ีใชส้าํหรับการแข่งมา้ศึกในยุคโรมนัท่ีวางรูปแบบไวอ้ย่างสวยงาม และกิจกรรม

ต่างๆสามารถจุผูค้นไดก้วา่ 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเ์ด่นๆสามแห่งคือ  

1.เสาโอบีลิสกฟ์าโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหาราช

นํามาจากเมืองคารนั์คประเทศอียปิในสมยัท่ีมีการขนยา้ยอนุสาวรียต่์างๆมาจากอาณาจกัรยุค

โบราณ  2.เสาง ู (Serpentine colum) สลกัเป็นรปูสามเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยูท่ี่

วหิารเทพอพอลโล่แหง่เมืองเดลฟี  3.เสาคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) 

ตั้งข้ึนในปี ค.ศ.940 แต่ไมท่ราบประวติัท่ีแน่ชดั  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัทอปกาปึ” (TOPKAPI PALACE) ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือวา่เป็น 

พระราชวงัสําคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นท่ีประทับของสุลต่านองค์สําคัญๆ ซ่ึงบรรยากาศของ

พระราชวงักวา้งใหญ่ไพศาลอยู่ในดงตน้มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั ท่านจะไดช้ม

หอ้งต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้นยุคในสมยัออตโตมนั และ พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ี

เก็บรวบรวมสมบติัโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบอนัสวยหร ูก่อนนําท่านสู่ 

จุดถ่ายภาพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของววิริมช่องแคบบอสฟอรสั 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลาดพ้ืนเมืองของชาวเมืองอิสตนับลู ท่ีมีเคร่ืองเทศ

อนัลือช่ือและ นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารข้ึนช่ือ และ ของฝากมากมาย เช่น ถัว่สารพดัชนิด, น้ําผ้ึง,ไข่

ปลาเวียร ์, ขนม อร่อยๆ แบบ เตอรกิ์ชดีไลท ์เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิงสนุก ขนมอร่อยแลว้ การ

ไดม้าถ่ายรูปท่ีตลาดแห่งน้ีถือว่าไดบ้รรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพ่ือหาเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพ

ราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสาํเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มีเวลาให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์เป็นตน้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2) 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL IN ISTANBUL 5*  มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนท่ี 1) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําท่านเดินทางเมืองชานคัคาเล (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจน

ชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งป้อม

ปราการข้ึนท่ีน่ีเม่ือปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภมิูรบกลัลิโปลี สมยั

สงครามโลกครั้งท่ี 1 เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือ

บีบใหตุ้รกีถอนตวัออกจากสงครามโลก     

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  อิสตนับูล – เมืองชานคัคาเล ่– กรุงทรอย – ชมมา้ไมจ้าํลอง 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล่ (Canakale)  
ประเทศสาธารณรฐัตุรกี ซ่ึงเป็นเมืองศนูยก์ลางการท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจดั

แสดงแบบจาํลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดยนักโบราณคดี พรอ้มทั้งภาพแผนผงัเมือง

ทรอยท่ีถูกสรา้งซอ้นทบักนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กาํแพง ประต ูและมา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย ซ่ึง

เปรียบเสมือนสญัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุง

ทรอยแตก ชมมา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย  

 

 

 

 

 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL IN CANAKKALE 5* มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนท่ี 2) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง)  

ท่ียิง่ใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกวา่ “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญท่ี่สุดในเอเซีย” เมือง

โบราณท่ีสมบรูณแ์ละมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปดูว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of 

Celsus) หอ้งสมุดแหง่น้ีมีทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตทูางเขา้มีรปูแกะสลกัเทพี 4 องค์

ประดบัอยู ่ ไดแ้ก่ เทพีแหง่ปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง

ความรู ้ รปูแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจาํลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํ้า

กลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวยีนนา  

 

 

 

 

 

 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัข้ึนไป 

ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบน้ํา

แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี 

ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  ชานคัคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส  - โรงงานเครือ่งหนงั 

                                                   เมืองคซูาดาสี 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 นําท่านสู่โรงงานเครือ่งหนงั คุณภาพเยีย่มของประเทศตุรกี ท่ีสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่โลก 

มกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคซูาดาสี (Kusadasi) เมืองต่างอากาศริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของประเทศตุรกี ในช่วงฤดรูอ้นของแต่ละปีชาวตุรกีและนักท่องเท่ียวจากต่างชาติมาพกัและ

ทาํกิจกรรมในเมืองอยา่งมากมาย นอกจากความสวยงามของเมืองแลว้ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งผลิตเคร่ือง

หนังชั้นนําท่ีส่งออกต่างประเทศอีกดว้ย  

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL IN KUSADASI 5* มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนท่ี 3)  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง) เป็นน้ําตก

หินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน้ําใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่

หินปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตั้ง

อยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม

แปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนทาํใหป้ามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส 

ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

1988 สาํคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน้ําโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์   

 

 

 

 

 
 

นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ําแร่รอ้นท่ีมีแร่ธาตุ

แคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้าผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน้ําตก มีสีขาวคลา้ย

กบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน้ําแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่ง

สวยงามและน่าอศัจรรย ์น้ําแร่น้ีมีอุณหภมิูตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง

นิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความ

ดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน้ําพุรอ้นสามารถรกัษา

โรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ    
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)          เมืองคซูาดาสี – เมืองปามุคคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนยา่ 
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บ่าย จากน้ันนําท่านออกนําท่านออกเดินทางสู่  เมืองคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) ซ่ึง

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ี

สาํคญัของภมิูภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงาม

ตามธรรมชาติตลอดสองฝัง่ทาง 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั HOTEL IN KONYA 5* มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนท่ี 4) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) 

***ระหว่างทางแวะถ่ายรูป *** ”คาราวานสไลน”์ ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี 

(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท 

ราวศตวรรษท่ี 13 ประตทูาํดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืน

จดัเป็นครวั หอ้งน้ํา และหอ้งนอน  

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึง เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์ง

เกิดจากลาวาภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี 

เม่ือวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปร

สภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม 

แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการ

แต่งตั้งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

บ่าย นําท่านชม นครใตด้ิน Underground City เป็นส่ิงน่าอศัจรรยอ์ยา่งหน่ึงท่ีมนุษยส์รา้งข้ึน เกิดจาก

การขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรใูนช่วงสงคราม นครใต้

ดินมีพรอ้มทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์บ่อน้ํา คอกสตัว ์

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)          เมืองคอนยา่ - ระหว่างทางแวะถ่ายรูป คาราวานสไลน ์

                                                  นครใตด้ิน Underground City – ชิมไวนต์รูล์าซาน 

                                                  ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง Belly Dance        
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นําท่านชิมไวนต์รูล์าซาน (Turasan Winery) ไวน์โลกใหม่ของประเทศตุรกี เป็นสินคา้ส่งออก

สาํคญัใหช้าวสุเมเรียนและชาวอสัซีเรียนโบราณ “วิยานาวานดา” ซ่ึงหมายถึง “ดินแดนแห่งไวน์ 

และดว้ยพ้ืนท่ีกวา่ 6,100 ตารางกิโลเมตร ทาํใหตุ้รกีเป็นประเทศท่ีปลกูองุ่นส่งออกเป็นอนัดบัท่ีส่ี

ของโลก ไร่ไวน์ตูราซาน คือไร่ไวน์อันมีช่ือเสียงของภูมิภาคคัปปาโดเกีย ก่อตั้งครั้งแรกในปี 

ค.ศ.1943 ตรงกบัช่วงเวลาหวัเล้ียวหวัต่อของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เร่ิมตน้ตั้งแต่การปลกู การเก็บ 

การบ่มผลองุ่น โดยผสมผสานกบักรรมวิธีแบบโบราณและเทคโนโลยีสมยัใหม่  เป็นผลใหไ้วน์ของ

เขาไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาวหรือไวน์แดงต่าง

มีคุณภาพอันยอดเยี่ยม   ซ่ึงสืบทอด

กิจการมาเป็นรุ่นท่ี 3 เป็นระยะเวลาถึง 

75 ปีมาแลว้ ใหท่้านได้ชิมไวน์รสเลิศ

จากไร่ไวน์ช่ือดังแห่งน้ี อิสระใหท่้านได้

เลือกซ้ือไวน์ชั้นเยี่ยม และผลิตภณัฑท่ี์ทาํ

มาจากองุ่น กลบัไปเป็นของฝาก 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA 5* มาตรฐานประเทศตรุกี (คืนท่ี 5) 

หมายเหต ุ ในกรณีโรงแรมถํ้าเตม็ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

***หลงัทานม้ือคํา่แลว้ นาํท่านชมโชว ์    ระบาํหนา้ทอ้ง หรอื Belly Dance  เป็นการรา่ยราํท่ีเนน้การเคล่ือนไหว

ของกลา้มเน้ือสว่นทอ้งและสะโพก ใชเ้ทคนิคการเคล่ือนไหวแบบแยกสว่น ผูเ้ตน้จึงตอ้งฝึกควบคมุกลา้มเน้ือและขอ้

ตอ่สว่นตา่งๆ ใหเ้คล่ือนไหวแตกตา่งกันได ้ ในปัจจบุนั ระบาํหนา้ทอ้งเป็นการแสดงบนัเทิงท่ีไดร้บัความนิยมอยา่ง

แพรห่ลายไปทัว่โลก  
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**สําหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 04.30 น.ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใช้

เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง  โดยตอ้งมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป   (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้

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

ราคาไดจ้ากหัวหนา้ทวัร ์ก่อนชําระเงิน *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

นาํท่านเขา้ชม โรงงานพรม (Carpet Factory) ตรุกีถอืวา่มีช่ือเสียงเรื่ องพรม พรมสว่นใหญท่ี่ผลิต

ในตรุกีน่ันมีช่ือเสียงเลื่ องลือระดบัโลก ไม่วา่จะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์ หรอืพรมท่ีทอจากฝ้าย 

และพรมท่ีทอจากไหม ตอ่จากนัน้นาํท่าน แวะชม ร านเครือ่งป  นดินเผา นาํท านมาพบกบังาน
ศิลปะการป  น กบัร านเครื่ องป  นดนิเผา ท่ีมีทัง้ แจกนั ถ วย จาน ชาม และภาชนะอ่ืนๆ นับพนั ท่ีมี

ลวดลายงดงามสีสนัสดใส สวยงาม เป น ของท่ีระลึกขึ้นช่ือของ คปัปาโดเกีย นาํท่านชม 

โรงงานเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตรุกี อาทิเชน่ เทอควอย อารเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถกู

ออกแบบมาอยา่งปราณีตและยงัมีความโดดเดน่ใหท่้านไดเ้ลือกชมและช๊อปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง (7)   คปัปาโดเกีย – โรงงานพรม – รา้นเครือ่งป้ันดนิเผา –  

โรงงานเพชร – เมืองเกอเรเม - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – 

สนามบินเมืองเคยเ์ซอรี ่–    สนามบินอิสตนับูล    

***Optional Hot Balloon*** 

หมายเหต ุ : [บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลนูในตรุกีมีประกนัภยัใหก้บัทุกทา่น  แตส่าํหรบั

ประกนัภยัท่ีทาํจากเมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลมุการทาํกิจกรรมข้ึนบอลลนูและเครือ่งรอ่นทุกประเภท] 
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นําท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมา

ตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่ทาํรา้ยและ

สงัหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็น

ไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจาํนวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์

กลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 

9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพ่ือสรา้ง

โบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเคยเ์ซอรี ่

14.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2013 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40 นาที) หลงัจากนั้นนาํ

ทา่นตอ่เครือ่งเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

20.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 064 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชม. 30 น.) 

 

 

 

09.50 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ     

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง : วนัท่ี 13 – 20 เมษายน 2563 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ พกัหอ้งเดีย่ว 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่าน 41,900.- 17,900.- 6,500.- 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน้ํามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน 

ณ วนัท่ี 09 ม.ค.63 หากมีการเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญต่ั้งแต ่25 ทา่นข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํา่กวา่

25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ตอ้งทาํวีซ่า 

*** ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุต ํา่กว่า 12 ปี และผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

และไม่มีผูด้แูลเน่ืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะสาํหรบัเด็ก 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)  อิสตนับูล - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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อตัราน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ทา่น 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผูเ้ดินทางไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาทอ่งเท่ียวกบัทวัรเ์ทา่นั้น ประกนัการเดินทางจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อายุตํา่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 

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

*** กรณีตอ้งการทาํประกนัการเดินทางรายด่ียวเพ่ิม รวมประกนัสุขภาพดว้ย กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิ 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน้ําด่ืมทุกวนัวนัละ 2 ขวด 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าทาํวซ่ีาประเทศตุรกี 

*ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากการทาํหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น) 

*ค่าธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

*ไม่รวม ค่าทิปหวัหนา้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทริป  54 ดอลลา่รย์ูเอส($USD)/ทา่น ตลอด

การเดินทาง 

***ไม่มีแจกกระเป๋า 

 

เง่ือนไขการชาํระเงิน 

 บรษิทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

 สาํหรบัสว่นท่ีเหลือ บรษิทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการ หาก

บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้รกิาร 

 เม่ือท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ่้านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจาํทวัรจ์ะถูกนาํไปจา่ยค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าโรงแรม ลว่งหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรยีกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรอืไม่สามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัทาํการคืนค่ามดัจาํ 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจาํทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากทา่นมีเหตบุางประการท่ีไม่สามารถเดินทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกลว่งหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วง High Season 

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรอืถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศตรุกี บรษิทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ ่(ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบิน นํ้าหนกัไม่เกินทา่นละ 20   

กิโลกรมั (หากนํ้าหนกัเกิน ทางสายการบินอาจจะเรยีกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใสกุ่ญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าสาํหรบัห้ิวข้ึนเคร่ือง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 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 ห้ิวข้ึนเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้า่ย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

กาํหนด ซ่ึงทางสายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง 

และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง

เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น  

 

หมายเหต ุ 
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

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

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวสิยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน 

8. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีท่ีทา่นใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกู

ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้า่ยและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ 

แลว้ 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัทําโปรแกรมทัวร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกบัวนัท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุป๊ทวัร)์ ตามท่ี

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไมส่ามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมี

ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

ส่วนรวม 
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กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบรษิทัฯ จะนาํลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ สาํคญัมาก  

(ขอใหทุ้กทา่นกรอกขอ้มูลตามความจรงิ แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ท่ี) 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

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

 

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

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

 

3. จาํนวน ผูเ้ดินทาง ........................... ทา่น ผูใ้หญ ่..............ทา่น เด็ก...............ทา่น 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจง้สาํหรบัเด็กท่ีอายุตั้งแต ่7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตยีง 

 

4. เบอรต์ดิตอ่ ***สาํคญัมาก ขอทราบเบอรต์ดิตอ่มากว่า 1 หมายเลข

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

พรอ้มทั้งไดอ้า่นรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง(ปกตจิะเป็นแบบ 2 เตยีง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

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

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

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

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

 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     

 

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

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

     *** กรณีท่ีไม่ทานเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอาหารท่ีทา่นสามารถทานได ้(เฉพาะเสิรฟ์บนเครือ่งบิน) 

อาหารประเภทมงัสาวิรสั  อาหารประเภทซีฟู้ด 

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

 

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

หมายเหต: สายการบิน TURKISH AIRLINES ไม่สามารถสะสมไมล์ได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของตัว๋กรุ๊ป 

ทัง้น้ีทางลูกคา้สามารถแจง้สะสมไมล์ไวก่้อนได ้เพ่ือเป็นเรคคอรด์การเดินทาง  

 

9. ตอ้งการเลือกท่ีนัง่ ..................ริมทางเดิน .......................ริมหนา้ตา่ง  อ่ืนๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 

 

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


