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TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N  
กรุงอิสตันบูล–เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองชานัคคาเล่–เมืองอันตัลยา 

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน ์(TK) 

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

 

ประเทศตุรก.ี......  แผ่นดิน 2 ทวีป บนทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ประเทศที่มีผู้
อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โด

เรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย หลังจากการพิชิตของ
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ถูกแบ่งออกจากกันโดยช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลมาร์มา

รา และช่องแคบดาร์ดาแนลส์  
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DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

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

2 
อิสตันบูล - มัสยิดสีน ้าเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย  
ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต 

   HOTEL IN ISTANBUL  

3 
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  

เมืองชานัคคาเล ่– กรุงทรอย – ชมม้าไม้จ้าลอง 
   HOTEL IN CANAKKALE 

4 เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง     HOTEL IN KUSADASI 

5 เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย– เมืองอันตัลยา    HOTEL IN ANTALYA 
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ตารางเท่ียวบินเดินทาง :  

วันเดินทาง เมือง เท่ียวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

เดินทางวันท่ี 13 – 21 ตุลาคม 2561    

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล TK069 23.00 – 05.20 น. 10ช.ม. 20 น. 

วันท่ี 2 กรุงเคย์เซอร่ี – อิสตันบูล TK2021 19.35 – 21.15 น. 1 ช.ม. 40 น. 

วันที 8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ TK068 01.25 – 15.00 น. 9 ช.ม. 35น. 

 

6 
เมืองอันตัลยา – หอคอยฮิเดอร์รคิ – พิพิธภัณฑ์บ้านอตาเติร์ก 

น ้าตกดูเดน – ท่าเรือโบราณ ล่องเรือ 
   HOTEL IN ANTALYA 

7 
เมืองอันตัลยา – คปัปาโดเกีย นครใตด้ิน Underground City  

โรงงานพรม – โรงงานเพชร 
   

CAPPADOCIA CAVE 

HOTEL 

8 

คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – ชิมไวน์ 
สนามบินเคย์เซอรี่ (บนิภายใน)  

อิสตันบูล - สนามบนิกรุงอิสตันบูล  BY TURKISH AIRLINES 

    

9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ       

ก าหนดการเดินทาง 41,900.- 
*ปรับราคา*  

13 – 21 ตุลาคม 2561 // 20 – 28 ตุลาคม 2561 

ฟรี!!!  
✓ ชิมชาดอกลาเวนเดอร์ ท่ีมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น 
✓ กระเป๋าลาเวนเดอร์อนัสวยงาม 
✓ พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจ้า ป้องกันความชั่วร้าย  

ค้าขายดีมีก าไรของแท้จากตรุก ี
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เดินทางวันท่ี 20 – 28  ตุลาคม 2561    

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล TK069 23.00 – 05.20 น. 10ช.ม. 20 น. 

วันท่ี 2 กรุงเคย์เซอร่ี – อิสตันบูล TK2013 14.40 – 16.20 น. 1 ช.ม. 40 น. 

วันที 7 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ TK064 20.10 – 09.40น. 9 ช.ม. 30น. 

 

 

 

 

20.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการ
บินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  พบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสัมภาระ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK069 

  

 

 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง)  

*** บินตรงสู่กรุงอิสตันบูล / มีจอทีวีทุกท่ีนั่ง / บริการเสิร์ฟอาหารร้อน 2 มื้อ *** 

วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)         กรุงอิสตันบูล – มัสยิดสีน้ าเงิน  - วิหารเซนต์โซเฟีย –  ฮิปโปโดม                                     

                                                พระราชวังทอปกาปิ - สไปซ์มาร์เก็ต 
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(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10ชม.) หลังจากผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น้าท่านเดินทางสู่

เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส้าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่

ซึ่งเหมือนนี เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซึ่งเรารู้จักในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” 

เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีตั งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งท้า

ให้อิสตันบูลเป็นเมืองส้าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเป็นเมืองส้าคัญของชนเผ่าจ้านวน

มากในบริเวณนั น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป     น้าท่านเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ า

เงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต 

(Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งสร้างตั งแต่สมัยกา

หลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์อ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-1616 เป็นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม เกินค้า

บรรยาย ด้วยการสร้างหออะซานจ้านวน 6 หอ จนเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ส้าคัญของตุรกีซึ่ง

นักท่องเที่ยวทุกคนไม่พลาดที่จะต้องไปเยือน 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ ไทน์ ที่เคยเป็น

โบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม  ซึ่ งถือ เป็นศิลปะที่ เก่ าแก่และ

สวยงามยิ่ง และ ยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย  

 

น้าท่านเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สร้าง ในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็น

สนามอาเรน่าที่ใช้ส้าหรับ การแข่งม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และ  

กิจกรรมต่างๆสามารถจุผู้คนได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรีย์เด่นๆสามแห่งคือ  
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1.เสาโอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชน้ามาจาก

เมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ   

2.เสางู (Serpentine colum) สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั งอยู่ที่วิหารเทพอพอลโล่

แห่งเมืองเดลฟี  3.เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั งขึ นในปี ค.ศ.940 แต่

ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด  

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่าเป็น พระราชวัง

ส้าคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นที่ประทับของสุลต่านองค์ส้าคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกว้างใหญ่

ไพศาลอยู่ในดงต้นมะกอก และตั งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการให้

เห็นภาพย้อนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี ยังเป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศ

ตุรกี รวมทั งเคร่ืองกระเบื องเคลือบอันสวยหรู ก่อนน้าท่านสู่ จุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของวิวริมช่อง

แคบบอสฟอรัส 

 

 

 

 

 

 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มาร์เก็ต เป็นตลาดพื นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเคร่ืองเทศอันลือชื่อ

และ นอกจากนั น ยังมีอาหารขึ นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด, น ้าผึ ง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม 
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อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น นอกจากช็อปปิ้งสนุก ขนมอร่อยแล้ว การได้มาถ่ายรูปที่ตลาดแห่งนี ถือ

ว่าได้บรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารส้าเร็จรูป

ต่างๆ มากมายทีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าพื นเมือง อาทิ เตอร์กิส ดีไลท์ 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ค ้า รับประทานอาหารค ้า ณ ภัตตาคาร (2) 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่า  

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 น้าท่านเดินทางสู่“พระราชวังโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระราชวังที่สวยงามตามสไตล์ตะวันตก มี

การกล่าวว่า ในช่วงสุดท้ายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวให้ทันสมัยมากขึ น จึงมีการก่อสร้าง

พระราชวัง สไตล์ตะวันตก คล้ายๆ พระราชวังแวร์ซายย์ในฝร่ังเศส และมีการประดับประดาอย่างชนิด

วันสามของการเดินทาง (3)  อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

                                                   เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จ าลอง 
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หรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ในพระราชวังแห่งนี  

และ ประกอบกับพระราชวังแห่งนี  อยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ น และ มีการ

เพิ่มเติมในการจัดสวนแบบสไตล์ตะวันตก จึงถือว่าเป็นพระราชวังอีกแห่งในทวีปยุโรป ซึ่งพระราชวังแห่งนี 

ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปีผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอย่างสวยงาม  ชม

โคมไฟระย้าขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแก้วเจียระไน  

 

  

 

 

 

น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อน้าท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ  ช่องแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลด้าและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที่ส้าคัญช่องแคบแห่งนี  เป็น

ช่องแคบพรมแดนกั นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั ง 2 ฝั่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม 

สองฝร่ังทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังส้าคัญๆ อยู่ริมแม่น ้ามากมาย รวมถึง

สถาปัตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายล้อมริมสองฝั่งแคบ ซึ่งทุกท่านถือเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มีโอกาส

มาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั งนี   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางเมืองชานัคคาเล่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่าย

สินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัค

คาเล่ในอดีตเป็นที่ตั งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุก

คืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก     น้าท่านเดินทางสู่
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เมืองทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั งอยู่ในเมืองชานัคคาเล่ (Canakale)  ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่ง

เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจ้าลองกรุงทรอย และ

เร่ืองราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั น มีซาก

เมืองเก่า ก้าแพง ประตู และม้าไม้จ้าลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึก

ของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท้าให้กรุงทรอยแตก ชมม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (Trojan Horse) 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่า  

ค่ า     รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

น้าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า 

“มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วย

หินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณ

ประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่ง

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4)           ชานัคคาเล – เมืองโบราณเอเฟซุส - เมืองคูซาดาสี  -  

                                                   โรงงานเคร่ืองหนัง 
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ความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รูปแกะสลักเทพีทั ง 4 องค์นี เป็นของจ้าลอง ส่วนของจริงนัก

โบราณคดีชาวออสเตรียได้น้ากลับไปออสเตรียและตั งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะ ชมโรง

ละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรง

ละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้

งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั งคราว ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman 

Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี  ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลีย

หรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาส ี (Kusadasi) เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง

ของประเทศตุรกี ในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปีชาวตุรกีและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาพักและท้า

กิจกรรมในเมืองอย่างมากมาย นอกจากความสวยงามของเมืองแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองหนังชั น

น้าที่ส่งออกต่างประเทศอีกด้วย น้าท่านสู่โรงงานเครื่องหนัง คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ที่สินค้าแบ

รนด์เนมดังๆ จากทั่วโลก มักจะส่งมาให้โรงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบ

รนด์ดังอ่ืนๆ อีกมากมาย 

   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LE BLEU HOTEL KUSADASI 5* หรือเทียบเท่า  

ค ้า  รับประทานอาหารค ้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ห้าของการเดินทาง (5)           เมืองคูซาดาสี – เมอืงปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้า -เมืองอัลตันยา   
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ นจากธารน ้าใต้ดินที่มี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่

สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ นมาเหนือผิว

ดิน และท้าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ ว เป็นแอ่ง เป็นชั น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น

ประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท้าให้

ปามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส้าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์

สมัยไบแซนไทน์  น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน ้าแร่

ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั นน ้าตก มีสี

ขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ

อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้าแร่นี มีอุณหภูมิตั งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชน

จึงนิยมไปอาบหรือน้ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดัน

โลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ 

จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ ท่านสามารถเห็นเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีต

เป็นสถานที่บ้าบัดโรค ก่อตั งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล 

สถานที่แห่งนี มีแผ่นดินไหวเกิดขึ นหลายครั งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของ

เฮียราโพลิสเป็นบ่อน ้าที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล่ สถานที่ส้าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ 
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กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองอันตัลยา (Antalya) ตั งอยู่ทาตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่คึกคักอย่างมาก มีวิวทิวทัศน์อันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น 

ริเวียร่าแห่งตุรกี ถือเป็นเมืองที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในตุรกี อีกทั งยังได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่า 

และอาคาร บ้านเรือน สถาปัตยกรรมเก่าแก่ต่างๆ  

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN ANTALYA 5* หรือเทียบเท่า  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางสู่ หอคอยฮิเดอร์ริค (Hidirlik Tower) หอคอยที่เป็นอีกสัญลักษณ์ของเมือง มีความสูง 

14 เมตร สร้างด้วยหินสีน ้าตาลอ่อน ทรงวงกลมเหมือนป้อม ปราการ ปัจจุบันมีสภาพโทรมแต่

ยังมีความสวยงาม รอบหอคอยมีร้านอาหาร และร้านกาแฟมากมายเมื่อขึ นไปบนหอคอยยังเป็นจุดชม

วิวทิวทัศน์เมืองอันตัลยา 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  เมืองอันตัลยา – หอคอยฮิเดอร์ริค – พิพิธภัณฑ์บ้านอตาเติร์ก 

                                                   น้ าตกดูเดน – ท่าเรือโบราณ – ล่องเรือ 



 
 
 
 
 
 
 
 

    PAGE 13 

รหัสโปรแกรมทวัร์   MEDITERRANEAN 9D6N OCT18-TK-W14 

จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านอตาเติร์ก ( Ataturk’s House Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
ของเมืองอันตัลยา เป็นบ้านที่ใช้รับรองการเยือนอย่างเป็นทางการที่เมืองอันตัลยาของท่าน มุสตาฟา เค
มาล อตาเติร์ก ใน ปี ค.ศ. 1930 ปัจจุบันเปลี่ยนให้เป็น พิพิธภัณฑ์ ให้ท่านเข้าเยี่ยมชม ภายในจัด
แสดงข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้ได้ชมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13) 

บ่าย น าท่านเข้าชม น้ าตกดูเดน ( Duden Waterfalls) เป็นน ้าตกที่มีชื่อเสียงของเมืองอันตัลยา โดยน ้าตก 

เกิดจาก แม่น ้าดูเดน (Duden River) เป็น 1 ในแม่น ้าสายส้าคัญของประเทศ ตั งอยู่ห่างจากเมืองอันตัล

ยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. น า้ตกแบ่งออกเป็นจ้านานหลายชั น ซึ่งบางช่วง

นั นมี ลักษณะเป็นเหมือนกับล้าธารเล็กๆ ซึ่งไหลไปเร่ือยๆ จนไปสิ นสุดอยู่ที่หน้าผาหินริมทะเล 

ก่อนจะตกลงไปสูทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนกลายเป็นน ้าตกอีกหนึ่งจุดที่มีความสวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

  น้าท่านชม ท่าเรือโบราณ ( Old Habour ) เป็นท่าเรือเก่า อ่าวเล็กๆ ล้อมรอบด้วยหน้าผา  

  ปัจจุบันใช้เป็นท่าจอดเรือ และ มีร้านค้า ร้านอาหาร ให้บริการมากมายให้ความรู้สึกเหมือน 

 ย้อนกลับไป 150 ปีก่อน จากนั นน้าท่าน ล่องเรือ ชมความงาม ของอ่าวส่วนหน่ึงของทะเลเมดิ 

 เตอร์เรเนียน ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรก”ี น้า  ท่ า น
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ล่องเรือโดยเรือมีลักษณะคล้ายเรือโจรสลัดลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ และพาท่านล่องเรือ  ไปชมน ้ า ตกที่

ไหลจากหน้าผา ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ไม่ควรพลาด  ในการมาเมืองอันตัลยา

เป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN ANTALYA 5* หรือเทียบเท่า  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิด

จากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถม เป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อ

วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง ต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงามแปลกตาและน่า

อัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า  “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับ การแต่งตั งจาก

องค์การยูเนสโกเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16) 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)  เมืองอันตัลยา-เมืองคัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน Underground City 

                                                   โรงงานพรม – โรงงานเพชร 
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บ่าย น้าท่านชม นครใต้ดิน Underground City เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ น เกิดจากการขุด

เจาะพื นดินลึกลงไปหลายๆชั นเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุก

อย่างทั งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้า ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน ้า คอกสัตว์ 

  

 

 

 

น้าท่านเข้าชม โรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงเร่ืองพรม พรมส่วนใหญ่ที่ผลิตใน

ตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมที่ทอจากขนสัตว์ หรือพรมที่ทอจากฝ้าย และพรม

ที่ทอจากไหม แล้วน้าท่านชม โรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น เทอควอย อาร์เทมิส 

เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและยังมีความโดดเด่นให้ท่านได้เลือกชมและช๊อปปิ้ง

ตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก UCHISA KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ  ในกรณีโรงแรมถ้ าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (17) 

 
วันท่ีแปดของการเดินทาง (8)            คัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม                   

                                                    ชิมไวน์ตูร์ลาซาน - สนามบินเมืองเคย์เซอรี ่ - กรุงอิสตันบูล  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18) 

 

**ส ำหรับท่ำนใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย  จะต้องออกจำกโรงแรม 

04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกียในอีกมุมหนึ่งท่ีหำชมได้ยำก  ใช้เวลำอยู่บอลลูน
ประมำณ 1 ชั่วโมง  โดยต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปีขึ้นไป   (ค่ำขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ รำคำ

ประมำณ US 230 ต่อ 1ท่ำน)**หำกท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำมรำคำได้จำกหัวหน้ำทัวร์ ก่อนช ำระ
เงิน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้าท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั งถิ่นฐานของผู้คนมาตั งแต่

สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ท้าร้ายและสังหาร

หมายเหตุ : [บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์บอลลูนในตุรกีมีประกันภัยให้กับทุกท่าน  แต่ส าหรับ
ประกันภัยท่ีท าจากเมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลุมการท ากิจกรรมขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท] 
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ก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ  ที่จะเห็นได้จาก

คริสต์ศาสนสถานจ้านวนมากมายที่ตั งอยู่ในบริเวณนี  จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็น

ความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ้านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์  และยัง

เป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

 

 

 

 

 

น้าท่านชิมไวน์ตูร์ลาซาน (Turasan Winery) ไวน์โลกใหม่ของประเทศตุรกี เป็นสินค้าส่งออก

ส้าคัญให้ชาวสุเมเรียนและชาวอัสซีเรียนโบราณ “วิยานาวานดา” ซึ่งหมายถึง “ดินแดนแห่งไวน์ และ

ด้วยพื นที่กว่า 6,100 ตารางกิโลเมตร ท้าให้ตุรกีเป็นประเทศที่ปลูกองุ่น 

ส่งออกเป็นอันดับที่สี่ของโลก ไร่ไวน์ตูราซาน คือไร่ไวน์อันมีชื่อเสียงของภูมิภาคคัปปาโดเกีย 

ก่อตั งครั งแรกในปี ค.ศ.1943 ตรงกับช่วงเวลาหัวเลี ยวหัวต่อของสงครามโลกครั งที่ 2 เร่ิมต้นตั งแต่

การปลูก การเก็บ การบ่มผลองุ่น โดยผสมผสานกับกรรมวิธีแบบโบราณและเทคโนโลยีสมัยใหม่   

เป็นผลให้ไวน์ของเขาไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาวหรือไวน์แดงต่างมีคุณภาพอันยอดเยี่ยม   ซึ่งสืบทอดกิจการ

มาเป็นรุ่นที่ 3 เป็นระยะเวลาถึง 75 ปีมาแล้ว ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเลิศจากไร่ไวน์ชื่อดังแห่งนี  อิสระ

ให้ท่านได้เลือกซื อไวน์ชั นเยี่ยม และผลิตภัณฑ์ที่ท้ามาจากองุ่น กลับไปเป็นของฝาก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19) 

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเคย์เซอรี่ 

............. น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี .................. 

............. น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40นาที) หลังจากนั้นน าท่านต่อ

เครื่องเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

............... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน ์เท่ียวบินท่ี ................. 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40นาที) 

 

 

............ น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ     

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

เท่ียวบินขากลับ วันท่ี 13 – 21 ต.ค. 61 

TK 2021 ASR - IST 19.35 – 21.15 

TK 68  IST – BKK 01.25 – 15.00 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9)          สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   
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เท่ียวบินขากลับ วันท่ี 20 – 28 ต.ค. 61 

TK 2013 ASR - IST 14.40 – 16.20 

TK 64  IST – BKK 20.10 – 09.40 (+1) 

 

**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง   13 – 21 ตุลาคม 2561 

 20 – 28 ตุลาคม 2561 

 

ราคาต่อท่าน รวมต๋ัวเครื องบิน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 41,900.- 16,900.- 

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 5,500.- 
*** ราคานี บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน ้ามันและราคาตั๋วของสายการบิน 

ณ วันท่ี 23 เม.ย. 61 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี ไปแล้ว 
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่้ากว่า 25 ท่าน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ต้องท าวีซา่ 
*** ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 12 ปี และผู้เดินทางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มี
ผู้ดูแลเนื่องจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะส าหรับเด็ก 
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อัตรานี้รวม 

*ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั นประหยัด ตามเส้นทาง  

*ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน 

*ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
*ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั น คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับผู้เดินทางไปพร้อม
กรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท่ียวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่้ากว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ นไป 

(อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุ้มครอง 50 %  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )  
*** กรณีต้องการท้าประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย ช้าระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน 

รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
* ม ีWifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกน ้าดื่มทุกวันวันละ 2 ขวด 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

*ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
*ค่าท้าวีซ่าประเทศตุรกี 
*ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการท้าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 
*ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 

*ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ นราคา 
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
*ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์+ไกด์+คนขับรถ ตลอดทริป  50 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอดการ
เดินทาง 
***ไม่มีแจกกระเป๋า 
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เงื่อนไขการช าระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน  

 ส าหรับส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  15 วันท า หากบริษัทฯ 

ไม่ได้รับเงินครบท้ังหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
 เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่างๆ ทั งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามัดจ้าทัวร์จะถกูน้าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู้เดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามนี  
 

การยกเลิก 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000 บาท. 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ าทั้งหมด 20,000 บาท 

- กรณีออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท่ีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว 
(Non Refund) เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดเพราะเป็นช่วงพีค  

(เทศกาลปีใหม่)  
 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศตุรกี บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงนิ
ท้ังหมด  

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ท่ีจะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20   กิโลกรัม (หาก

น้ าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารชั นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
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* กระเป๋าส้าหรับหิ วขึ นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

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

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แคท่่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั น และ หิ วขึ นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ท่านเช่นกัน  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส้ารองที่นั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเคร่ืองบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ นจริง  

3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก้าหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น  

 

 
หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  
5.กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น 



 
 
 
 
 
 
 
 

    PAGE 23 

รหัสโปรแกรมทวัร์   MEDITERRANEAN 9D6N OCT18-TK-W14 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากว่ามีการน้าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั งในประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ น 

8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุมของบริษัท 

9.กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
11. เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั งหมด 

12.เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท้าโปรแกรมทัวร์เป็นการก้าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมนั นๆ ปิดท้าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะ
จะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของสถานที่นั นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุ
หนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช้าระ Reservation Fee ไปแล้ว 

 การสูบบุหรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อก้าหนด
ที่ชัดเจน ในเร่ืองการสูบบุหรี ่และมีสถานที่โดยเฉพาะส้าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั งนี เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
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(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

(ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตามความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี) 

1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผู้จองทัวร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผู้เดินทาง ........................... ท่าน ผู้ใหญ่ ..............ท่าน  

 

4. เบอร์ติดต่อ ***ส าคัญมาก ขอทราบเบอร์ติดต่อมากว่า 1 หมายเลข
.................................................................................................................................................... 

พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน  

 

5. ประเภทห้องพัก 

 3.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง  
 3.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ…่….....ห้อง 
 3.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ…่….....ห้อง (มีเตียง) 
 3.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ…่….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

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

      กรณีท่ีไม่ทานเนื้อวัว รบกวนระบุประเภทอาหารท่ีท่านสามารถทานได้ (เฉพาะเสิร์ฟบนเคร่ืองบิน) 

อาหารประเภทมังสาวิรัส  อาหารประเภทซีฟู้ด 

 

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

 

8. ต้องการเลือกที่นั่ง            ริมทางเดิน  ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด้าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
หมำยเหต: สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ไม่สำมำรถสะสมไมลไ์ด้ ซึ่งเป็นไปตำมเง่ือนไขของตั๋วกรุ๊ป 
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ทั้งน้ีทำงลูกค้ำสำมำรถแจ้งสะสมไมล์ไว้ก่อนได้ เพื่อเป็นเรคคอร์ดกำรเดินทำง  
 

 

ลงชื่อ ผู้จอง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต ผู้เดินทางภายใน 7 วัน หลังจากท าการจอง *** 


