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BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วนั/5คืน 
กรงุอสิตนับูล –คุซาดาส ี– ปามุคคาเล่ - คอนย่า  

คปัปาโดเกยี – ชมิไวนตู์รล์าซาน 

***พเิศษ...ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์*** 

**พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ า้ 1 คืน** 

**บนิตรง และ บนิภายใน 1 ขา** 

 
ประเทศตุรกี...น ำท่ำนเท่ียวชม 3 มหำอำณำจกัรอันย่ิงใหญ่ บนแผ่นดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยม์รดกจำรึกโลกทัง้ 4 แห่ง 

ประเทศท่ีมีผูอ้ยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ

ตา่งๆเอโดเลีย โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย 

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

เมืองคอนยา่ ไวนต์รูล์าซาน เมืองคปัปาโดเกีย โรงแรมถ ้า 

กรุงอิสตนับูล กรุงทรอย 

พระราชวงัโดลมาบาเช่ มสัยดิสีน ้าเงิน 

ปราสาทปุยฝ้าย 
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DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

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

2 
อิสตนับูล - มสัยดิสีน ้ำเงิน – วหิำรเซนตโ์ซเฟีย – ฮิปโปโดม  

พระรำชวงัทอปกำปึ - สไปซ ์มำรเ์ก็ต 
 

  
HOTEL IN ISTANBUL  

3 
อิสตนับูล – พระรำชวงัโดลมำบำเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  

เมืองชำนัคคำเล่ – กรุงทรอย – ชมมำ้ไมจ้ ำลอง 

   
HOTEL IN CANAKKALE 

4 เมืองโบรำณเอเฟซุส – คุซำดำสี – โรงงำนเคร่ืองหนัง     HOTEL IN KUSADASI 

5 
เมืองคูซำดำสี – ปำมุคคำเล่ – ปรำสำทปุยฝ้ำย - เมืองโบรำณเฮียรำโพลิส 

– ทุ่งดอกลำเวนเดอร ์– เมืองคอนยำ่ 

   
HOTEL IN KONYA 

6 

เมืองคอนยำ่ – คปัปำโดเกีย – พิพิธภณัฑเ์มฟลำนำ –  แวะถา่ยรูป

คาราวานสไลน ์- นครใตดิ้น Underground City – ชิมไวน์ตูรล์ำซำน 

โชวร์ะบ ำหน้ำทอ้ง (Belly Dance) 

 

  
CAPPADOCIA CAVE 

HOTEL 

7 

คปัปำโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม -สนำมบินเคยเ์ซอร่ี 

(บินภายใน TK2013 14.40 – 16.20) อสิตนับูล - สนำมบินกรุงอิส

ตนับูล  BY TK 064 (20.10 – 09.40) 

  

  

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       

ก าหนดการเดินทาง 

38,900.-  13 – 20, 21- 28 กรกฎาคม 2561  

13 – 20 สิงหาคม 2561 

ฟรี!!!  

✓ ชิมชาดอกลาเวนเดอร ์ท่ีมีเฉพาะช่วงน้ีเท่านัน้ 

✓ กระเป๋าลาเวนเดอรอั์นสวยงาม 

✓ พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ

ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีก าไรของแทจ้ากตรุกี 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล  

*** หมายเหต ุกรุบ๊วนัท่ี 13 – 20 สิงหำคม เดินทำงโดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(TK) เท่ียวบินท่ี TK65 

นัดพบพรอ้มกนัเวลำ 18.30 น. เพ่ือออกเดินทำงเวลำ 21.45 น. *** 

20.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์ T 

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK)  พบ เจำ้หนำ้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำม

สะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK069 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง)  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10ชม.) หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองแลว้  

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส ำคัญ

อนัดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ห์แห่งอำยรธรรมอัน

เก่ำแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอนั

สวยงำม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรโรมัน

ตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่ำ 1,000 ปี ซ่ึงเรำรูจ้ักในนำม 

“กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชำกรมำกท่ีสุด

ใน ป ระ เท ศ ตุ ร กี ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เวณ ช่ อ งแ ค บ บ อ สฟ อ รัส 

(Bosphorus) ซ่ึงท ำใหอิ้สตันบูลเป็นเมืองส ำคัญเพียงเมือง

เดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace 

ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนำโตเลีย) ซ่ึงในอดีต 

อิสตนับูลเป็นเมืองส ำคญัของชนเผ่ำจ ำนวนมำกในบริเวณน้ัน 

จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่ำงกนัออกไป     น ำท่ำน

เท่ียวชม “มสัยดิสีน ้าเงิน” (BLUE MOSQUE) เพ่ือควำมยิ่งใหญ่แห่งอำณำจกัรออตโตมนั  

วนัที่สองของการเดินทาง (2)         กรุงอิสตนับูล – มสัยดิสีน ้าเงิน  - วิหารเซนตโ์ซเฟีย –  ฮิปโปโดม                                     

                                                พระราชวงัทอปกาปิ – สไปซม์ารเ์ก็ต 



 
 
 
 
 
                                                                               

  

รหัสโปรแกรมทวัร์ BW WONDERFUL TURKEY 8D5N AUG18-TK-W14 
 

 

หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่ำแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี ซ่ึงสรำ้งตั้งแต่สมยักำหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรด์ิอ๊อตโตมำน ระหว่ำงปี 1609-

1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่ำ สง่ำงำม เกินค ำบรรยำย ดว้ยกำรสรำ้งหออะซำนจ ำนวน 6 หอ จนเป็น

ส่วนหน่ึงของสญัลกัษณส์ ำคญัของตุรกีซ่ึงนักท่องเท่ียวทุกคนไมพ่ลำดท่ีจะตอ้งไปเยือน 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ วิหารเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไ์บเซนตไ์ทน์ ท่ี 

เคยเป็นโบสถศ์ำสนำคริสตม์ำก่อน และ กลำยมำเป็นมสัยิดของศำสนำอิสลำม ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ี 

เก่ำแก่และสวยงำมยิ่ง และ ยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย น ำท่ำนเดินทำงเท่ียวชม “ฮิปโปโดม”

(HIPPODOME) สรำ้งในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนำมอำเรน่ำท่ีใชส้ ำหรบักำรแข่งมำ้

ศึกในยุคโรมนัท่ีวำงรูปแบบไวอ้ย่ำงสวยงำม และกิจกรรมต่ำงๆ

สำมำรถจุผู้คนไดก้ว่ำ 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสำวรีย์

เด่นๆสำมแห่งคือ  

1.เสำโอบีลิสกฟ์ำโรหธุ์ตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) 

ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหำรำชน ำมำจำกเมืองคำรนั์คประเทศ

อียิปในสมยัท่ีมีกำรขนยำ้ยอนุสำวรียต่์ำงๆมำจำกอำณำจกัรยุค

โบรำณ  2.เสำงู (Serpentine colum) สลกัเป็นรูปสำมเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยูท่ี่

วิหำรเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี  3.เสำคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) 

ตั้งข้ึนในปี ค.ศ.940 แต่ไมท่รำบประวติัท่ีแน่ชดั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บ่าย น ำ ท่ ำน เดินทำงสู่  พระราชวังท อปกาปี ” (TOPKAPI 

PALACE) ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือว่ำเป็น พระรำชวงัส ำคญั

ในสมยั ออตโตมนั เป็นท่ีประทับของสุลต่ำนองคส์ ำคญัๆ ซ่ึง

บรรยำกำศของพระรำชวังกว ้ำงใหญ่ไพศำลอยู่ในดงต้น

มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั ท่ำนจะไดช้มหอ้ง

ต่ำงๆ ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรใหเ้ห็นภำพยอ้นยุคในสมยัออตโตมนั 

และ พระรำชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บรวบรวมสมบติัโบรำณของประเทศตุรกี รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ือง

เคลือบอนัสวยหรู ก่อนน ำท่ำนสู่ จุดถ่ำยภำพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของวิวริมช่องแคบบอสฟอรสั 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ สไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลำดพ้ืนเมืองของชำวเมืองอิสตนับลู ท่ีมีเคร่ืองเทศ

อนัลือช่ือและ นอกจำกน้ัน ยงัมีอำหำรข้ึนช่ือ และ ของฝำกมำกมำย เช่น ถัว่สำรพดัชนิด, น ้ำผ้ึง,ไข่

ปลำเวียร ์, ขนม อร่อยๆ แบบ เตอรกิ์ชดีไลท ์เป็นตน้ นอกจำกช็อป

ป้ิงสนุก ขนมอร่อยแลว้ กำรได้มำถ่ำยรูปท่ีตลำดแห่งน้ีถือว่ำได้

บรรยำกำศท่ีสนุกสนำนมำก เพ่ือหำเลือกซ้ือสินคำ้คุณภำพรำคำถูก

มำกมำยโดยเฉพำะอำหำรส ำเร็จรูปต่ำงๆ มำกมำยทีนักท่องเท่ียว 
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นิยมไปเยือน มีเวลำใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้พ้ืนเมือง อำทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่“พระราชวงัโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) 

พระรำชวงัท่ีสวยงำมตำมสไตลต์ะวนัตก มีกำรกล่ำวว่ำ ในช่วง

สุดทำ้ยของอำณำจกัร ออตโตมนั มีกำรปรบัตวัใหท้นัสมยัมำกขึ้ น 

จึงมีกำรก่อสรำ้งพระรำชวงั สไตลต์ะวนัตก คลำ้ยๆพระรำชวงัแวร์

ซำยยใ์นฝรัง่เศส และมีกำรประดบัประดำอย่ำงชนิดหรูหรำ

มำกมำย โดยเฉพำะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยูใ่นพระรำชวงัแห่ง

น้ี และ ประกอบกบัพระรำชวงัแห่งน้ี อยูริ่มช่องแคบ บอสฟอรสั 

จึงมีควำมสวยงำมมำกยิ่งขึ้ น และ มีกำรเพ่ิมเติมในกำรจดัสวน

แบบสไตลต์ะวนัตก จึงถือว่ำเป็นพระรำชวงัอีกแห่งในทวีปยุโรป 

ซ่ึงพระรำชวงัแห่งน้ีใชเ้วลำก่อสรำ้งถึง 12 ปีผสมผสำนศิลปะ

แบบพระรำชวงัยุโรปกบัแบบอำหรบัสวยงำมอยำ่งสวยงำม ชม

โคมไฟระยำ้ขนำดใหญ่น ้ำหนักถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือน ำ

ท่ำนล่องเรือชมควำมงดงำมสุดเกินจะบรรยำยของ ช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise 

Tour) ท่ีเช่ือมทะเลด ำและทะเลมำรม์ำรำเขำ้ดว้ยกนั และท่ีส ำคญัช่องแคบแห่งน้ี เป็นช่องแคบ

พรมแดนกั้นระหวำ่ง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซ่ึงทั้ง 2 ฝั่งท่ำนจะไดช้มทศันียภำพอนังดงำม 

สองฝรัง่ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อนัสวยงำมยิ่ง และ มีพระรำชวงัส ำคญัๆ อยูริ่มแมน่ ้ำมำกมำย 

รวมถึงสถำปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรำยลอ้มริมสองฝั่งแคบ ซ่ึงทุกท่ำนถือเป็นประวติัศำสตรข์อง

ชีวิตท่ีไดม้ีโอกำสมำล่องเรือในช่องแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปในครั้งน้ี   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

วนัสามของการเดินทาง (3)  อิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

                                                   เมืองชานคัคาเล่ – กรุงทรอย – ชมมา้ไมจ้  าลอง 
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บ่าย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเมืองชานัคคาเล่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ตลอดจนชุมทำงกำรเดินรถ และ

ขนถ่ำยสินคำ้จำกเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่ำนอำห์เม็ดท่ี 2 ไดส้รำ้งป้อมปรำกำรขึ้ นท่ีน่ีเมื่อปี 

1452 เมืองชำนัคคำเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกลัลิโปลี 

สมัยสงครำมโลกครั้งท่ี 1 เมื่อฝ่ำยสัมพันธมิตรต้องกำรรุก

คืบหน้ำ เขำ้ไปยงัช่องแคบคำรด์ำแนลส ์เพ่ือบีบใหตุ้รกีถอนตัว

ออกจำกสงครำมโลก     น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองทรอย (Troy) 

ปัจ จุบันก รุงทรอยตั้ งอยู่ ใน เมืองชำนัคคำเล่  (Canakale)  
ประเทศสำธำรณรฐัตุรกี ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลำงกำรท่องเท่ียว

แห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีกำรจัดแสดงแบบจ ำลองกรุงทรอย และเร่ืองรำวกำรคน้พบโดยนัก

โบรำณคดี พรอ้มทั้งภำพแผนผังเมืองทรอยท่ีถูกสรำ้งซอ้นทบักนัถึง 9 ชั้น มีซำกเมืองเก่ำ ก ำแพง 

ประตู และมำ้ไมจ้ ำลองแห่งทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัญลกัษณอ์นัชำญฉลำดดำ้นกลศึกของนักรบ

โบรำณโดยเป็นสำเหตุท ำใหก้รุงทรอยแตก ชมมา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย (Trojan Horse) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ี

ยิ่งใหญ่และงดงำมจนกระทัง่จำรึกวำ่ “มหานครแห่งแรกและ

ยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบรำณท่ีสมบรูณแ์ละมัง่คัง่ท่ีสุด ถนน

ทุกสำยปดูว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) 

หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทำงเขำ้ 3 ทำง โดยบริเวณประตูทำงเขำ้มีรูป

แกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่  

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)           ชานคัคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส  - เมืองคูซาดาสี  

                                                   โรงงานเครื่องหนงั  
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เทพีแห่งปัญญำ เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งควำมเฉลียว

ฉลำด และเทพีแห่งควำมรู ้ รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์

เป็นของจ ำลอง ส่วนของจริงนักโบรำณคดีชำวออสเตรีย

ไดน้ ำกลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุง

เวียนนำ  

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมำณ 30,000 

คน เป็นโรงละครกลำงแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสำมของโรงละครโบรำณในตุรกี มีลำนแสดงตรงกลำง

แวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัขึ้ นไป ปัจจุบนัยงัสำมำรถใชง้ำนไดดี้อยูแ่ละมีกำรจดักำรแสดงแสงสี

เสียงบำ้งเป็นครั้งครำว หอ้งอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้ำใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สำวกของ

พระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทำงเผยแพร่ศำสนำไปทัว่ดินแดนอนำโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคูซาดาส ี (Kusadasi) เมืองต่ำงอำกำศริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของประเทศตุรกี ในช่วงฤดูรอ้นของแต่ละปีชำวตุรกีและนักท่องเท่ียวจำกต่ำงชำติมำพกัและ

ท ำกิจกรรมในเมืองอยำ่งมำกมำย นอกจำกควำมสวยงำมของเมืองแลว้ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งผลิตเคร่ือง

หนังชั้นน ำท่ีส่งออกต่ำงประเทศอีกดว้ย น ำท่ำนสู่โรงงานเครื่องหนงั คุณภำพเยี่ยมของประเทศ

ตุรกี ท่ีสินคำ้แบรนดเ์นมดงัๆ จำกทัว่โลก มกัจะส่งมำใหโ้รงงำนในตุรกีผลิต อำทิเช่น Versace, 

Micheal Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั LE BLEU HOTEL KUSADASI 5* หรือเทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 
 
 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน ้ำตกหินปูนสีขำวท่ีเกิดขึ้ นจำกธำรน ้ำใต้

ดินท่ีมีอุณหภูมิประมำณ 35  

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)           เมืองคูซาดาสี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย   

                                                   เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร ์- เมืองคอนย่า 
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องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่

ในปริมำณท่ีสูงมำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คำลดำกึ” ท่ีตั้งอยู่

ห่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้ นมำเหนือผิวดิน และท ำ

ปฏิกิริยำจบัตัวแข็งเกำะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไป

ตำมภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติ อันสวยงำม

แปลกตำท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยำกจะหำท่ีใดเหมือน จนท ำให้

ปำมุกคำเล่แห่งเมืองเฮียรำโพลิส ไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำร

ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมในปี 

ค.ศ. 1988 ส ำคัญ อ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปำมุคคำเล่ โรง

อำบน ้ำโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภำษำ

ตุรกี เกิดจำกน ้ำแร่รอ้นท่ีมีแร่ธำตุแคลเซ่ียม คำร์บอเนต มำ

ตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้ำผำ ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้ำตก มีสีขำวคลำ้ยกบัสรำ้งมำจำกปุยฝ้ำย ซ่ึง

น ้ำแร่ท่ีไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่ำงต่ำงๆอย่ำงสวยงำมและน่ำอศัจรรย ์

น ้ำแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมำณ 35 – 100 องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือน ำมำ

ด่ืม เพรำะเช่ือว่ำมีคุณสมบติัในกำรรกัษำโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ควำมดนัโลหิตสูง โรคทำงเดิน

ปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือวำ่น ้ำพุรอ้นสำมำรถรกัษำโรคได ้จึงไดส้รำ้งเมืองเฮีย

รำโพลิสลอ้มรอบ ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถำนท่ีบ ำบดัโรค ก่อตั้ง

โดยกษัตริยย์ูเมเนสท่ี 1 แห่งแพร์กำมุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กำล สถำนท่ีแห่งน้ีมีแผ่นดินไหว

เกิดขึ้ นหลำยครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอำศัยอยู่อีก ศูนยก์ลำงของเฮียรำโพลิสเป็นบ่อน ้ำ

ท่ีศกัสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยู่ในโรงแรมปำมุคคำเล่ สถำนท่ีส ำคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ำมุคคำเล 

โรงอำบน ้ำโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บา้นลาเวนเดอร ์หรือ Kuyucak Village หมู่บำ้นท่ีตั้งอยู่บนเนินเขำทอรัส 

ใหท่้ำนไดช้มควำมสวยงำมของทุ่งดอกลำเวนเดอร์ท่ีมีควำมกวำ้งถึงกว่ำ 120 ตำรำงกิโลเมตร 

และจะออกดอกบำนสะพรัง่ใหท่้ำนชมเฉพำะวนัท่ี 20 มิ.ย. – 20 ส.ค. ของทุกปีเท่ำน้ัน (ข้ึนอยู่

กบัสภาพอากาศ) หมู่บำ้นแห่งน้ีถือเป็นท่ีหลกัในกำรปลูกดอกลำเวนเดอร ์93% ของผลิตภัณฑ์

ทั้งหมดในประเทศ อิสระถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั  

 

 

 



 
 
 
 
 
                                                                               

  

รหัสโปรแกรมทวัร์ BW WONDERFUL TURKEY 8D5N AUG18-TK-W14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกน้ันน ำท่ำนออกน ำท่ำนออกเดินทำงสู่  เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อำณำจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงท่ีส ำคญัของภูมิภำคแถบน้ี

อีกดว้ย ระหว่ำงทำงใหท่้ำนไดช้มทศันียภำพสองขำ้งทำงสบำยๆท่ีงดงำมตำมธรรมชำติตลอดสอง

ฝั่งทำง 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั RAMADA PLAZA KONYA 5* หรือเทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือ

ส ำนักลมวน เร่ิมก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลำนำ เจลำเล

คดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันว่ำ ชำยคนน้ีเป็นผู้วิเศษของศำสนำอิสลำม 

หรือเรียกไดว้่ำเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือศำสนำคริสต์ใหเ้ปล่ียนมำ

นับถือศำสนำอิสลำม 

***ระหว่างทางแวะถ่ายรูป *** ”คาราวานสไลน์” ท่ีพักกอง

คำรำวำนในอดีตของสุลต่ำนฮำนี (Sultan Han Caravanserai) 

ตั้งอยู่ท่ีหมูบ่ำ้นสุลต่ำนฮำนี สรำ้งโดยสุลต่ำนอำเลดดิน เคยโ์คบำท 

รำวศตวรรษท่ี 13 ประตูท ำดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลำยโบรำณ ตรง 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เมืองคอนยา่ - พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - ระหว่างทางแวะถ่ายรูป  

                                                  คาราวานสไลน ์- นครใตด้ิน Underground City – ชิมไวนต์รูล์าซาน  

                                                  ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งBelly Dance                                          
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กลำงเป็นสุเหร่ำ ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครวั หอ้งน ้ำ และหอ้งนอน น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคปัปา

โดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำ

อศัจรรยซ่ึ์งเกิดจำกลำวำภูเขำไฟท่ีไหลออกมำปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวำ้ง แลว้ทับถมเป็นเวลำ

หลำยลำ้นปี เมื่อวนัเวลำผ่ำนไป พำยุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซำะแผ่นดิน มำเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิด

กำรแปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหินและเสำรูปทรงต่ำงๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ี

งดงำม แปลกตำและน่ำอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่ำ “ดินแดนแห่งปล่องนำงฟ้ำ” และ

ไดร้บักำรแต่งตั้งจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรกี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

บ่าย น ำท่ำนชม นครใตด้ิน Underground City เป็นส่ิงน่ำอศัจรรยอ์ยำ่งหน่ึงท่ีมนุษยส์รำ้งขึ้ น เกิดจำก

กำรขุดเจำะพื้ นดินลึกลงไปหลำยๆชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจำกขำ้ศึกศตัรูในช่วงสงครำม นครใต้

ดินมพีรอ้มทุกอยำ่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ำ หอ้งครวั หอ้งอำหำร โบสถ์ บ่อน ้ำ คอกสตัว ์

น ำท่ำนชิมไวนต์รูล์าซาน (Turasan Winery) ไ ว น์ โ ล ก ใ ห ม่ ข อ ง

ประเทศตุรกี เป็นสินคำ้ส่งออกส ำคญัใหช้ำวสุเมเรียนและชำวอสัซีเรียน

โบรำณ “วิยำนำวำนดำ” ซ่ึงหมำยถึง “ดินแดนแห่งไวน์ และดว้ยพ้ืนท่ี

กว่ำ 6,100 ตำรำงกิโลเมตร ท ำใหตุ้รกีเป็นประเทศท่ีปลูกองุ่นส่งออก

เป็นอนัดบัท่ีส่ีของโลก ไร่ไวน์ตูรำซำน คือไร่ไวน์อันมี ช่ือเสียงของ

ภูมิภำคคัปปำโดเกีย ก่อตั้งครั้งแรกในปี ค .ศ.1943 ตรงกบัช่วงเวลำหัว

เล้ียวหวัต่อของสงครำมโลกครั้งท่ี 2 เร่ิมตน้ตั้งแต่กำรปลูก กำรเก็บ กำร

บ่มผลองุ่น โดยผสมผสำนกับกรรมวิธีแบบโบรำณและเทคโนโลยี

สมยัใหม่  เป็นผลใหไ้วน์ของเขำไม่ว่ำจะเป็นไวน์ขำวหรือไวน์แดงต่ำงมีคุณภำพอนัยอดเยี่ยม   ซ่ึง

สืบทอดกิจกำรมำเป็นรุ่นท่ี 3 เป็นระยะเวลำถึง 75 ปีมำแลว้ ใหท่้ำนไดชิ้มไวน์รสเลิศจำกไร่ไวน์ช่ือ

ดงัแห่งน้ี อิสระใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือไวน์ชั้นเยี่ยม และผลิตภณัฑท่ี์ท ำมำจำกองุ่น กลบัไปเป็นของฝำก 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั CAPPADOCIA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 

หมำยเหตุ  กรณีโรงแรมถ ำ้เต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

***หลงัทานม้ือค ่าแลว้ น าท่านชมโชว ์   ระบ ำหนำ้ทอ้ง หรือ Belly Dance  เป็นการรา่ยร  าท่ีเน้นการเคลื่ อนไหว

ของกล้ามเน้ือส่วนท้องและสะโพก ใช้เทคนิคการ

เคลื่ อนไหวแบบแยกส่วน ผู ้เต ้นจึงต้องฝึกควบคุม

กลา้มเน้ือและขอ้ต่อส่วนต่างๆ ใหเ้คล่ือนไหวแตกต่าง

กนัได ้ในปัจจบุนั ระบ าหนา้ทอ้งเป็นการแสดงบนัเทิงท่ี

ไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลายไปทัว่โลก  
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 **ส ำหรับท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย 
จะตอ้งออกจำกโรงแรม 04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคปัปำโดเกียใน

อีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ช่ัวโมง  โดยตอ้งมี

อำยุมำกกว่ำ 6 ปีข้ึนไป   (ค่ำข้ึนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ รำคำ

ประมำณ US 230 ตอ่ 1 ท่ำน) 

** หำกท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกหัวหนำ้ทัวร ์ก่อนช ำระเงิน *** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

น ำท่ำนเขำ้ชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือวำ่มีช่ือเสียงเร่ืองพรม พรมส่วนใหญ่ท่ีผลิต

ในตุรกีนัน่มีช่ือเสียงเล่ืองลือระดบัโลก ไมว่ำ่จะเป็นพรมท่ีทอจำกขนสตัว ์ หรือพรมท่ีทอจำกฝ้ำย 

และพรมท่ีทอจำกไหม แลว้น ำท่ำนชมโรงงานเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตุรกี อำทิเช่น เทอค

วอย อำรเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถูกออกแบบมำอย่ำงปรำณีตและยงัมีควำมโดดเด่นใหท่้ำนได้

เลือกชมและชอ๊ปป้ิงตำมอธัยำศยัน ำท่ำนออกเดินทำง สู่เมือง

เกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐำนของ

ผูค้นมำตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชำวคริสเตียนยุคแรกใชใ้น

กำรเป็นท่ีหลบหนีภยัจำกกำรไล่ท ำรำ้ยและสงัหำรก่อนท่ีคริสต์

ศำสนำจะเป็นศำสนำท่ีไดร้บักำรประกำศวำ่เป็นศำสนำของ

จกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ำกคริสตศ์ำสนสถำนจ ำนวนมำกมำยท่ี

ตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air 

Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของศำสนำคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสตท่ี์

ตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ำเป็นจ ำนวนมำกเพ่ือสรำ้งโบสถ ์ และยงัเป็นกำรป้องกนักำร

รุกรำนจำกชนเผ่ำลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศำสนำคริสต์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิเมืองเคยเ์ซอรี่ 

14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2013 

16.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40นาที) หลงัจากนั้นน า

ท่านตอ่เครื่องเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7)           คปัปาโดเกีย – โรงงานพรม – โรงงานเพชร - เมืองเกอเรเม              

                                                   พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – สนามบินเมืองเคยเ์ซอรี่   

                                                   สนามบินอิสตนับูล    
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20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 064 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40นาที) 

09.40 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ     

******************************************************************* 
**หมำยเหตุ รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทางวนัที่  13 – 20, 21 – 28 กรกฎาคม 2561 

     13 – 20 สิงหาคม 2561 

*** หมายเหต ุกรุบ๊วนัท่ี 13 – 20 สิงหำคม เดินทำงโดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(TK) เท่ียวบินท่ี TK65 

นัดพบพรอ้มกนัเวลำ 18.30 น. เพ่ือออกเดินทำงเวลำ 21.45 น. *** 

 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วนั/5คืน 
กรงุอสิตนับูล –คุซาดาส ี– ปามุคคาเล่ – คอนย่า  

คปัปาโดเกยี – ชมิไวนตู์รล์าซาน 

***พเิศษ...ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์*** 

**พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ า้ 1 คืน** 

**บนิตรง และ บนิภายใน 1 ขา** 

 
ประเทศตุรกี...น ำท่ำนเท่ียวชม 3 มหำอำณำจกัรอันย่ิงใหญ่ บนแผ่นดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยม์รดกจำรึกโลกทัง้ 4 แห่ง 

ประเทศท่ีมีผูอ้ยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ

ตา่งๆเอโดเลีย โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย 
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ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครื่องบนิ ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 38,900.- 15,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 5,500.- 

 

*** รำคำน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัและรำคำตัว๋ของสำยกำรบิน 

ณ วนัที่ 23 เม.ย.61 หำกมีกำรเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำหลงัจำกออกรำคำน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่25 ท่านข้ึนไป หำกผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ำ่กวำ่

25 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

*** คนไทยไม่ตอ้งท าวีซ่า 

 

อตัราน้ีรวม 

*ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตำมเสน้ทำง  

*ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ท่าน 

*ค่ำโรงแรมท่ีพกั (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ำรถรบัส่งระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 

*ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุ, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษัทจำกกรุงเทพฯท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

*ค่ำประกนักำรเดินทำงเฉพำะอุบติัเหตุเท่ำน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผูเ้ดินทางไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น ประกนักำรเดินทำงจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อำยุต ำ่กวำ่ 1 ปีหรือเกิน 

85 ปีขึ้ นไป (อำยุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รำยละเอียดตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์)  

*** กรณีตอ้งกำรท ำประกนักำรเดินทำงรำยด่ียวเพิ่ม รวมประกนัสุขภำพดว้ย ช ำระเพ่ิมท่ำนละ 500 บำท/ท่ำน 

รำยละเอียดตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้ำด่ืมทุกวนัวนัละ 2 ขวด 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 

*ค่ำท ำวีซ่ำประเทศตุรกี 

*ค่ำใชจ้่ำยอนัเกิดจำกกำรท ำหนังสือเดินทำงหำยทุกกรณี 
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*ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

*ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัขึ้ นรำคำ 

*ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่ำอำหำรท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  

*ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 

*ไม่รวม ค่าทิปหวัหนา้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทรปิ  50 ดอลล่ารยู์เอส($USD)/ท่าน ตลอด

การเดินทาง 

***ไม่มีแจกกระเป๋า 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 บริษทัฯ ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บาท ต่อกำรจองทวัรห์น่ึงท่ำน  

 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  15 วันท า หาก

บริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดอ้่ำนเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ  าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรม ล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ  า 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  

(เทศกาลปีใหม่)  
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 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศตรุกี บริษทัฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20   

กิโลกรมั (หากน ้าหนกัเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สำหรบัผูโ้ดยสำรชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋ำส ำหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สำยกำรบินอนุุญำตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และควำมกวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 

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

* ในบำงสำยกำรบิน มีบินภำยใน อนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่ำนละ 1 ใบ/ท่ำนเท่ำน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่ำนเช่นกนั  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้ ำรองท่ีนัง่พรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ไมว่ำ่จะดว้ยสำเหตุใด 

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ้่ำย แลว้แต่สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง  

2. หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไมส่ำมำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย

ตำมท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบิน

ก ำหนด ซ่ึงทำงสำยกำรบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไมส่ำมำรถจดักำรได ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแข็งแรง 

และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 

20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง

เจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น  

 
 
 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีลกูคำ้เดินทำงไมถึ่ง 25 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทำง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ เน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนัด

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ 
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5.กรณีท่ีสถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ำมำรถเขำ้ชมไดเ้น่ืองจำกเหตุสุดวิสยัของสภำพอำกำศ เหตุกำรณท่ี์อยูเ่หนือ

กำรควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ำใชจ้่ำยใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกวำ่มีกำรน ำส่ิงของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ หรือโดนปฎิเสธกำรเขำ้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่ำนสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรใดๆ หรือไมเ่ขำ้ชมสถำนท่ีใดๆก็ตำมท่ีระบุในรำยกำรท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทำงพรอ้มคณะ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำใชจ้่ำยใดๆทั้งส้ิน 

8. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บั

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุกำรณท่ี์เหนือกำรณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีที่ท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทำงเพ่ือกำรท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หำกท่ำนถูก

ปฏิเสธในกำรเขำ้-ออกประเทศใดๆก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ำใชจ้่ำยและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำก

กำรโจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่านไดช้  าระเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระ

โดยตรงกบัทางบริษัทฯ /ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของทางบริษทัฯ 

แลว้ 

 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

กำรจัดท ำโปรแกรมทัวร์เป็นกำรก ำหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทั้งปี หำกวนัเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวนัท่ี

สถำนท่ีเขำ้ชมน้ันๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิดจองผ่ำนระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (รำคำกรุป๊ทวัร)์ ตำมท่ี

ระบุไวใ้นเอกสำรของสถำนท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพ่ือใหท่้ำนไดเ้ขำ้มสถำนท่ีดังกล่ำวได ้แต่หำกมีกำรล่ำชำ้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นผลท ำใหท่้ำนไม่สำมำรถเขำ้สถำนท่ีดงักล่ำวได ้ทำงบริษัทฯ จะไม่มี

กำรคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่ำน เน่ืองจำกไดช้ ำระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 การสูบบุหรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่ำงๆในแถบยุโรป มีกำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม และสถำนท่ีต่ำงๆ จะมี

ขอ้ก ำหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองกำรสูบบุหร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคน

ส่วนรวม 
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กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบริษทัฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก  

(ขอใหทุ้กท่านกรอกขอ้มูลตามความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

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

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

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

3. จ  านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท่ีอายตุั้งแต ่7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

 

4. เบอรติ์ดตอ่ ***ส าคญัมาก ขอทราบเบอรต์ดิตอ่มากว่า 1 หมายเลข

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

พรอ้มทั้งไดอ้่านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ท่าน (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 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

 

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

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

     *** กรณีที่ไม่ทานเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอาหารที่ท่านสามารถทานได ้(เฉพาะเสิรฟ์บนเครื่องบิน) 

อาหารประเภทมงัสาวิรสั  อาหารประเภทซีฟู้ด 

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

 

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



 
 
 
 
 
                                                                               

  

รหัสโปรแกรมทวัร์ BW WONDERFUL TURKEY 8D5N AUG18-TK-W14 
 

. 

หมำยเหต: สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได ้ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขของตัว๋กรุ๊ป 

ทัง้น้ีทำงลูกคำ้สำมำรถแจง้สะสมไมล์ไวก่้อนได ้เพื่อเป็นเรคคอรด์กำรเดินทำง  

 

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

(ทำงบริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจง้ไปทำงสำยกำรบิน แต่ยงัไม่สำมำรถกำรนัตีไดเ้ลย) 

 

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


