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วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
20.30น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของ

สายการบนิเตอร์กิชแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
23.30น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตนับลูโดยเที่ยวบนิ TK 69 

 

วันที่ 2 อสิตนับูล– อชิเมียร์– บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส– คูซาดาสึ 
06.25น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้นําคณะเดินทางสู ่

อาคารผู้ โดยสารในประเทศ 
08.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองอชิเมียร์ (Izmir) โดยเท่ียวบนิ TK 2312 
09.25น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร์ นําท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (Pergamon)ตัง้อยู่ในบริเวณอะนาโตเลีย

ห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่นํา้ไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมี
ความสําคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึง่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญั คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)นคร
บนท่ีสงู เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซึ่งผู้ตัง้ถ่ินฐานในสมยันัน้มกั
เลือกท่ีสงู ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขาท่ีด้านหนึ่งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโต
รุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบือ้งล่างท่ีรายล้อมป้อมปราการเหล่านี ้โดยเมืองด้านบน (upper town)จะเป็นพืน้ท่ี
วิหารบชูาเทพเจ้า สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ พระราชวงัและพืน้ท่ีใช้งานตา่งสําหรับกษัตริย์และชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่น
ประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยูใ่นสว่นของเมืองด้านลา่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินเข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า 

“มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณ์และมัง่คัง่ท่ีสดุ ถนนทกุสายปดู้วยหิน
อ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)ห้องสมดุแห่งนีมี้ทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตู
ทางเข้ามีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคณุธรรม เทพีแห่งความเฉลียว
ฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทัง้ 4 องค์นีเ้ป็นของจําลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาว
ออสเตรียได้นํากลบัไปออสเตรียและตัง้แสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึง่จคุนได้
ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุกี มีลานแสดง
ตรงกลางแวดล้อมด้วยท่ีนัง่ชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจดัการแสดงแสงสี
เสียงบ้างเป็นครัง้คราว ห้องอาบนํา้แบบโรมันโบราณ (Roman Bath)ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอ
นํา้ให้เห็นอยูจ่นถึงทกุวนันี ้ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ี
ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตรุกีในปัจจบุนั นําท่านเข้าชมบ้านของ
พระแม่มารี(House of Virgin Mary) ซึง่เช่ือกนัว่าเป็นท่ีสดุท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและสิน้พระชนม์ใน
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บ้านหลงันี ้ถกูค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริชAnna 
Catherine Emmerichค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ นําท่านเย่ียมชมโรงงานหนงัชัน้นํา Leather Fashion 

House ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ เสือ้หนงัคณุภาพดี พร้อมแบบดีไซน์ท่ีทนัสมยั 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก GRAND BELISH หรือเทยีบเท่า 

  

วันที่ 3 คูซาดาสึ– ปามุคคาเล– เฮียราโพลิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําท่านเข้าชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือ

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่เกิดจากนํา้แร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตแุคลเซี่ยมคาร์บอเนต มาตกตะกอนเกิด
เป็นลกัษณะหน้าผา ซ้อนกนัเป็นชัน้นํา้ตก มีสีขาวคล้ายกบัสร้างมาจากปยุฝ้าย ซึง่นํา้แร่ท่ีไหลลงมาแต่ละ
ชัน้จะแข็งเป็นหินปนู ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย์ นํา้แร่นีมี้อณุหภมูิตัง้แต่ประมาณ 
35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคณุสมบตัิในการรักษา
โรคหวัใจ โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่า
นํา้พรุ้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  ปัจจบุนัเมืองปามคุคาเลและเมืองเฮีย
ราโพลสิ ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 
สําคญัอ่ืนๆ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านชมเข้าเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบําบดัโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยู
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เมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามมุ ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแห่งนีมี้แผ่นดินไหวเกิดขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ
1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยู่อีก ศนูย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบอ่นํา้ท่ีศกัสิทธ์ิ ซึง่ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นปามคุคาเล 
สถานท่ีสําคญัอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ปามคุคาเล โรงอาบนํา้โรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก PAM THERMAL หรือเทยีบเท่า    

 

วันที่ 4 
ปามุคคาเล– คอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชว์
ระบาํหน้าท้อง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านออกนําท่านออกเดนิทางสู ่เมืองคอนย่า(Konya) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคูในช่วง

ปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางท่ีสําคญัของภมูิภาคแถบนีอี้กด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทศันียภาพสองข้างทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุกี    ระหวา่งทางแวะ”
คาราวานสไลน์”นําท่านเข้าชมที่พักกองคาราวานในอดีตของสลุตา่นฮานี(Sultan Han Caravanserai) 
ตัง้อยูท่ี่หมูบ้่านสลุตา่นฮานี สร้างโดยสลุตา่นอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตทํูาด้วยหินอ่อน
สกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า สว่นบริเวณอ่ืนจดัเป็นครัว ห้องนํา้ และห้องนอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเข้าชมพพิธิภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum )หรือสํานกัลมวน เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนัว่า ชายคนนีเ้ป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้
ชกัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม โดยมีพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกัน หลังจากนัน้ออกเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia)ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่า
อศัจรรย์ท่ีเกิดจากลาวาภเูขาไฟ ระหวา่งทางท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตท่ีิแปลกตาสวยงามยิ่งนกั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 ชมระบาํหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือช่ือที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก AVRAYSA หรือเทยีบเท่า     
 

วันที่ 5 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดนิ – พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง – อสิตนับูล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ** สําหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 
05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูน
ประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาโดยประมาณ  200-230USD ต่อ 1 
ท่าน รบกวนตดิต่อสอบถามแจ้งความจาํนงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
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ในการให้ข้อมูลและคาํแนะนําเท่านัน้) ** 

 
นําท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภมูิประเทศอนัน่าอศัจรรย์ซึง่เกิดจากลาวา
ภเูขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลมุพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทบัถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวนัเวลาผ่านไป 
พาย ุลม ฝน และหิมะได้เป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหบุเขาร่องลกึ เนินเขา 
กรวยหินและเสารูปทรงตา่งๆ เกิดเป็นภมูิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย์ ดัง่สวรรค์บนดิน จนได้
ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี แล้วนําท่านเข้าชมนครใต้ดนิ(Underground City Derinkuyu 

or Kaymakli) ซึง่เป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศกึพร้อมทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยูใ่ต้ดนิพร้อมสรรพ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme)นําท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง(Goreme 

Open-Air Museum)ซึ่งเป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ี
ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํา้เป็นจํานวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจาก
ชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ จากนัน้นําท่านเข้าชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) 

และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดีของประเทศตรุกี ให้เวลาท่านเลือกซือ้ตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
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20.40น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตนับลูโดยเที่ยวบนิ TK 2015 
22.25น. ถึงสนามบนิ อิสตนับลู จากนัน้นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก QUA หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 6 ฮปิโปโดม– สุเหร่าสีนํา้เงนิ – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซ์มาเกต็ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสูจ่ัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ตัง้อยู่หน้าสเุหร่าสีนํา้เงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศนูย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์นํา
ท่านเข้าชมสุเหร่าสีนํา้เงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่ง
หนึง่  ช่ือนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลือบสีนํา้เงินท่ีใช้ปตูลอดแนวฝาผนงัด้านใน  และถกูสร้างขึน้บนพืน้ท่ีซึง่เคย
เป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสลุตา่นอาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้
นําท่านเข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจบุนั พิพิธภัณฑ์ฮาเยีย

โซเฟีย (Ayasofya Museum)เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ตอ่มาถกูเปล่ียนเป็น
สเุหร่า ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์
ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร  และนับเป็นตัวอย่างท่ีดี ท่ีสุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเข้าชมอ่างเก็บนํา้ใต้ดนิเยเรบาตัน (YerebatanSaray or The Underground Cistern)ซึง่เป็น

อโุมงค์เก็บนํา้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในนครอิสตนับลู สามารถเก็บนํา้ได้มากถึง 88,000 ลกูบาศก์เมตร สร้างขึน้
ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค์ มีเสากรีกต้นสงูใหญ่คํา้
เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นท่ีเดน่มากคือ เสาเมดซูา่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้
ดินของอุโมงค์เก็บนํา้ขนาดใหญ่ จากนัน้เดินทางสู่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาด
เคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึง
ผลไม้อบแห้งอนัขึน้ช่ือของตรุกี อยา่ง แอปริคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซึง่มีให้เลือกซือ้มากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักQUAหรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 7 
พระราชวังโดลมาบาเช– ล่องเรือบอสฟอรัส– พระราชวังทอปกาปี–  
ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์– สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึง่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะ

แบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่นํา้หนกัถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแก้ว
เจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จากนัน้นําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่อง
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แคบท่ีเช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) เข้ากบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยโุรปและสดุ
ขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ี
สําคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตรุกีอีกด้วยขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ข้างทางไม่ว่าจะ
เป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐี ซึง่ล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตา
ทัง้สิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปี (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสุลต่านแห่ง

ราชวงศ์ออตโตมนั ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบตัิอนั
ลํา้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และ
เคร่ืองทรงของสลุตา่นฯลฯ (ภายในพระราชวงัมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะทําให้ไม่สามารถเข้าชมได้
ทัง้หมด)เดินทางสู ่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครัง้แรกในสมยัสลุต่านเมห์เม็ดท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกิ้นเนือ้ท่ีกว่า 
2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพดั ตัง้แต่ทองหยอง เคร่ืองประดบั 
พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั กระเบือ้ง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สนิค้าหตัถกรรม ของท่ีระลกึ ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงตัง้ราคาสินค้าเอาไว้คอ่นข้างสงู ควรต่อรองราคาให้มาก   ได้
เวลาอนัสมควร  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิอิสตนับลู  

20.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบนิที่ TK 64 
คณะเดนิทางวนัท่ี24 –31 มี.ค. 63 ออกเดนิทาง เวลา 20.15 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา09.50 น. 
 

วันที่ 8 อสิตนับูล - กรุงเทพฯ 

09.50 น. 

 
คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
 

******************************************************************************************************************************************************* 
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ราคาแนะนําเพยีง 
WONDROUS TURKEYตุรกี 8วัน 5 คืน (บนิภายใน 2 ขา) 

โดยสายการบนิเตอร์กชิแอร์ไลน์(TK) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

20 – 27 ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 13,830.- 4,900.- 

01 – 08 มี.ค.63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 15,830.- 4,900.- 

18 –25 มี.ค.  63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 16,580.- 4,900.- 

24 – 31 มี.ค.63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 16,830.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท  ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากวนัจองโดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับ

เงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทาง

บริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่(4 ดาว – 5 ดาว) 
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5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (30ดอลลา่สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24ดอลลา่สหรัฐ) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
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3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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