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    BW…WONDERFUL TURKEY 8วนั/5คนื 

กรงุอสิตนับลู – เมืองคปัปาโดเกยี – เมืองคอนย่า – กรงุทรอย 

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

 
ประเทศตรุกี...น ำทำ่นเที่ยวชม 3 มหำอำณำจกัรอนัยิ่งใหญ ่บน

แผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหศัจรรยม์รดกจำรึกโลกทั้ง 4 แห่ง 

ประเทศท่ีมีผูอ้ยูอ่าศัยมาตัง้แตย่คุหินเก่ามีอารยธรรมอานาโตเลียโบราณ

ตา่งๆเอโดเลีย โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย 

 
 
 

(บนิตรง) 

มสัยิดสีน ้ำเงิน พระรำชวงัโดลมำบำเช่ เมืองคอนยำ่ 

เมืองคปัปำโดเกีย โรงแรมถ ้ำ 

กรุงทรอย 
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วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล  

*** หมำยเหต ุกรุบ๊วนัท่ี 22 – 29 มีนาคม เดินทางโดยสำยกำรบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(TK) เท่ียวบินท่ี TK69 

นัดพบพรอ้มกนัเวลา 21.00 น. เพ่ือออกเดินทางเวลา 23.45 น. *** 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล   by TK065 22.35 – 05.50 (+1) B L D  

2 

อิสตนับูล (บินภำยในTK2010 07.35-09.00) – กรุงเคยเ์ซอร่ี - 

คปัปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม –นครใตดิ้น

ไคมคัลี – โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บา้น

โบราณอุชิซาร ์ 

 

  

CAPPADOCIA AVRSYA 

HOTEL 

3 
เมืองคปัปาโดเกีย –โรงงานเครื่องป้ันดินเผา- เมืองคอนยา่ – คารา

วาสไลน์ – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา                                                  

   HOTEL ANEMON 

KONYA 

4 
เมืองคอนยา่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงาน

หนัง 

   KUSADASI GRAND 

BELISH HOTEL 

5 เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล 
   CANAKKALE KOLIN 

HOTEL 

6 
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั –  

พระราชวงัโดลมาบาเช่ - สไปซ ์มารเ์ก็ต 
 

  RAMADA PLAZA 

TEKSTILKENT HOTEL 

7 

อิสตนับูล – ฮิปโปโดม – มสัยดิสีน ้าเงิน – วหิารเซนตโ์ซเฟีย - 

พระราชวงัทอปกาปี - ตลาดแกรนดบ์าซ่าร ์ตุรกี – สนามบินกรุงอิส

ตนับูล TK064 20.10 – 09.25 (-1) 

   

 

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       

ก ำหนดกำรเดินทำง 

36,900.- 
26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561 

9 – 16 ก.พ. 2561 (วนัตรุษจนี) 

9 – 16, 20 – 27 มี.ค. 2561 

22 – 29 มี.ค. 2561 (TK69) 
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19.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมำยเลข 9 เคำนเ์ตอร ์ T 

สำยกำรบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK)  พบ เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.30 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 065  

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 10 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.55 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลำทอ้งถิ่นชำ้กว่ำไทย 4 ชัว่โมง) หลงัจากน้ัน

น าท่านแวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อ สู่กรุงเคยเ์ซอรี่  

07.35 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเคยเ์ซอรี่ โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2010 

09.00 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงเคยเ์ซอรี่ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองคปัปำโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิด

จากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมื่อ

วนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพ

เป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตา

และน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการแต่งตั้ง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  

น าท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมา

ตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการ

เป็นท่ีหลบหนีภัยจากการไล่ท ารา้ยและสังหารก่อนท่ีคริสต์

ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการประกาศว่าเป็นศาสนาของ

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

                                                   เมืองเกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม –นครใตด้ิน 

                                                   โรงงำนพรม – โรงงำนเพชร - หุบเขำนกพิรำบ  

                                                   หมู่บำ้นโบรำณอุชิซำร ์ 
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จกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี  

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็น

ดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ 

น าท่านชม นครใตด้ินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะ

พ้ืนดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภัยจากขา้ศึกศัตรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึก

ท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

จากน้ันน าท่านเขา้ชมโรงงำนพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือ

วา่มีช่ือเสียงเร่ืองพรม พรมส่วนใหญ่ท่ีผลิตในตุรกีนัน่มีช่ือเสียง

เล่ืองลือระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์หรือพรม

ท่ีทอจากฝ้าย และพรมท่ีทอจากไหม แลว้น าท่านชมโรงงำน

เพชร ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น เทอควอย อารเ์ท

มิส เพชร และพลอย ท่ีถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและยงัมี

ความโดดเด่นใหท่้านไดเ้ลือกชมและชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขำนกพิรำบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ Pigeon 

Valley  หน้าผาท่ีชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพ่ือใหน้กพิราบเขา้ไปท ารังอาศัยอยู่อย่าง

มากมาย ณ จุดน้ี ท่านจะสามารถมองเห็น ปราสาทอุชิซาร ์(Uchisar Castle) ไดใ้นระยะไกล ท่ีน่ี

จะมีนกพิราบมากมาย ท่ีชาวบา้นเล้ียงนกพิราบ เพ่ือน าอึ มาท าเป็นปุ๋ยบ ารุงตน้ไม้ และน าท่าน

แวะถ่ายรูปหมู่บำ้นโบรำณอุชิซำร(์Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่

บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกดัเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคลา้ยรวงผ้ึง วิว

จากดา้นบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบ้ืองล่างไดร้อบทิศ ท่ีน่ีสามารถสมัผสัถึงวิถีชีวิตของผูค้น

จริงท่ีอยู่อาศยัในบา้นท่ีขุดเขา้ไปในภูเขาท่ีดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกไดว้า่เป็นบา้นจอมปลวก ใน

สภาพแวดลอ้มเดิมมายาวนานหลายรอ้ยปี 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั UCHISAR CAVE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

หมายเหต ุ ในกรณีโรงแรมถ า้เต็ม จะเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

**ส ำหรบัท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปั

ปำโดเกีย จะตอ้งออกจำกโรงแรม 04.30 น.ชมควำมงดงำม

ของเมืองคปัปำโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่

บอลลูนประมำณ 1 ช่ัวโมง  โดยตอ้งมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปีข้ึนไป   

(คำ่ข้ึนบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในคำ่ทัวร ์รำคำประมำณ US 220 ตอ่ 1 ท่ำน)** หำกท่ำนสนใจ 

สำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกหัวหนำ้ทวัร ์ก่อนช ำระเงิน *** 

[บริษทัตวัแทนผูใ้หบ้ริกำรทวัรบ์อลลนูในตรุกีมีประกนัภยัใหก้บัทุกท่ำน  แตส่  ำหรบั

ประกนัภยัที่ท  ำจำกเมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลมุกำรท ำกิจกรรมข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุก

ประเภท] 

น าท่านเดินทางสู่โรงงำนเครื่องป้ันดินเผำ สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งหน่ึงของประเทศตุรกี ดว้ยประวติั

อนัยาวนานและกรรมวิธีการผลิตท่ีประณีตสวยงาม ท าใหเ้คร่ืองป้ันดินเผาของเมืองคปัปาโดเกีย

กลายเป็นของฝากท่ีนิยมซ้ือใหก้นัอนัดบัตน้ๆ ของประเทศตุรกีเลยก็วา่ได ้

จากน้ันน าท่านออกน าท่านออกเดินทางสู่  เมืองคอนยำ่ (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจกัรเซลจคูในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็น

ศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวา่งทางให้

ท่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตาม

ธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ***ระหว่ำงทำง

แวะถ่ำยรูป *** ”คำรำวำนสไลน”์ ท่ีพกักองคาราวานในอดีต

ของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูท่ี่หมูบ่า้น

สุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกดั

ลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครวั หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ 

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

1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันว่า ชายคนน้ี

เป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนท่ี

นับถือศาสนาคริสต์ใหเ้ปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี

วนัที่สำมของกำรเดินทำง (3)  เมืองคปัปำโดเกีย – โรงงำนเครื่องป้ันดินเผำ – เมืองคอนยำ่  

                                                   คำรำวำสไลน ์– พิพิธภณัฑเ์มฟลำนำ                                                  
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พ้ืนฐานอยู่บนความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างกนั น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็น

น ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่

หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้ง

อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ขึ้ นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม

แปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส 

ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

1988 ส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์   

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั HOTEL ANEMON KONYA 5* หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 
 
 
 
 
 
 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น าท่ าน เดินทางสู่ เมื องปำมุคคำเล (Pamukkale) หรือ

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน ้าแร่

รอ้นท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็น

ลกัษณะหน้าผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้าตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมา

จากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ย

เป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้ าแร่ น้ีมี

อุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะ

เช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพ

ลิสลอ้มรอบ      
กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง (4)  เมืองคอนยำ่ – เมืองโบรำณเฮียรำโพลิส – เมืองคูซำดำสี  

                                                  โรงงำนเครื่องหนงั 
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บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองโบรำณเฮียรำโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตั้งโดย

กษัตริยย์ูเมเนสท่ี 1 แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้ น

หลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก 

ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน ้ าท่ีศักสิทธ์ิ ซ่ึง

ปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคัญ

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน 

โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองคูซำดำ

สี (Kusadasi) เมืองริมทะเล ท่ีพกัต่างอากาศท่ีขึ้ นช่ือของประเทศตุรกีท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของ

ประเทศ ในช่วงฤดูรอ้นชาวตุรกีมกัจะมาล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาด

ท่ีน่ี น าท่านสู่โรงงำนเครื่องหนัง คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ท่ีสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่

โลก มกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดังอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั KUSADASI GRAND BELISH HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 
 
 
 
 
 
 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางเข ้าสู่ เมืองโบรำณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหำ

นครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ี

สมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชม

หอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ี

มีทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลัก

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง (5)  เมืองคูซำดำสี – เมืองโบรำณเอเฟซุส  - กรุงทรอย  -  

                                                   เมืองชำนคัคำเล 
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เทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และ

เทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์น้ีเป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาว

ออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส 

ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณ

ในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนั่งชมไล่ระดบัขึ้ นไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่

และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) 

ท่ียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโต

เลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ใน

บริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ซ่ึงเป็น

เมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ 

วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสูง เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัร

กรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ั้งถ่ินฐานในสมยัน้ันมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชัน 

และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อม

ปราการเหล่าน้ี โดยเมืองดา้นบน (upper town) จะเป็นพ้ืนท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 

พระราชวงัและพ้ืนท่ีใชง้านต่างส าหรับกษัตริยแ์ละชนชั้นสูงเท่าน้ัน ส่วนประชาชนคนธรรมดา

ทัว่ไปจะอยูใ่นส่วนของเมืองดา้นล่าง      

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยู่

ในเมืองชานัคคาเล่ (Canakale) ประเทศสาธารณรฐัตุรกี ซ่ึง

เป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มี

การจดัแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดย

นักโบราณคดี พรอ้มทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยท่ีถูกสร้าง

ซอ้นทับกนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง ประตู และมา้ไม้

จ าลองแห่งทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัญลกัษณ์อนัชาญฉลาด

ดา้นกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ชมมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย (Trojan 

Horse) จากน้ันน าน าท่านเดินทางไปยงั เมืองชำนัคคำเล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุม

ทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งป้อม

ปราการขึ้ นท่ี น่ีเมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกัลลิ โปลี สมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหน้า เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือ

บีบใหตุ้รกีถอนตวัออกจากสงครามโลก     

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11) 

 
 
 
 
 
 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เมื่องส าคญัอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ห์

แห่ งอายรธรรมอันเก่าแก่ ซ่ึ งเหมือนน้ี เป รียบเสมือน 

พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยงัเป็นเมือง

หลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่า 

1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้ักในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” 

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี 

ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซ่ึงท าใหอิ้ส

ตันบูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่า

จ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้สตนับลูมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป      

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือน ำท่ำนล่องเรือชมควำมงดงำมสุดเกินจะบรรยำยของ ช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเช่ือมทะเลด าและ

ทะเลมารม์าราเขา้ดว้ยกนั และท่ีส าคญัช่องแคบแห่งน้ี เป็น

ช่องแคบพรมแดนกั้นระหวา่ง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป 

ซ่ึงทั้ง 2 ฝั่งท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงาม สองฝรัง่ทวีป 

คือ ยุโรป และ เอเชีย อนัสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวงั

ส าคญัๆ อยูริ่มแมน่ ้ามากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุค

โรมนั ท่ีรายลอ้มริมสองฝ่ังแคบ ซ่ึงทุกท่านถือเป็น

ประวติัศาสตรข์องชีวิตท่ีไดม้ีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปในครั้งน้ี   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (13) 

วนัที่หกของกำรเดินทำง (6)  เมืองชำนคัคำเล – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั –  

                                                   พระรำชวงัโดลมำบำเช่ - สไปซ ์มำรเ์ก็ต 
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่“พระรำชวงัโดลมำบำเช่” 

(DOLMABACHE) พระราชวงัท่ีสวยงามตามสไตลต์ะวนัตก 

มีการกล่าววา่ ในช่วงสุดทา้ยของอาณาจกัร ออตโตมนั มี

การปรบัตวัใหท้นัสมยัมากขึ้ น จึงมีการก่อสรา้งพระราชวงั 

สไตลต์ะวนัตก คลา้ยๆพระราชวงัแวรซ์ายยใ์นฝรัง่เศส และ

มีการประดบัประดาอย่างชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะ

มีแชนเดอเลีย ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ี และ ประกอบกบัพระราชวงัแห่งน้ี 

อยูริ่มช่องแคบ บอสฟอรสั จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้ น และ มีการเพ่ิมเติมในการจดัสวนแบบ

สไตลต์ะวนัตก จึงถือวา่เป็นพระราชวงัอีกแห่งในทวีปยุโรป ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 

12 ปีผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบัสวยงามอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้

ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน และพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สไปซ ์มำรเ์ก็ต เป็นตลาดพ้ืนเมืองของชาวเมืองอิสตนับูล ท่ีมีเคร่ืองเทศ

อนัลือช่ือและ นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารขึ้ นช่ือ และ ของฝาก

มากมาย เช่น ถัว่สารพัดชนิด, น ้ าผ้ึง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม 

อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิงสนุก 

ขนมอร่อยแล้ว การได้มาถ่ายรูปท่ีตลาดแห่งน้ี ถือว่าได้

บรรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพ่ือหาเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพ

ราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปต่างๆ มากมาย

ทีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์เป็นตน้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (15) 

วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)  เมืองอิสตนับูล – ฮิปโปโดม – มสัยดิสีน ้ำเงิน - วิหำรเซนตโ์ซเฟีย  

                                                   พระรำชวงัทอปกำปี - ตลำดแกรนดบ์ำซ่ำร ์ตรุกี – สนำมบิน 
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น าท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สนามแขง่รถมา้ศึกในยุคโรมนัท่ีวาง

รูปแบบไวอ้ยา่งสวยงาม น าท่านเท่ียวชม “มสัยดิสีน ้ำเงิน” (BLUE MOSQUE) อนัเก่าแก่และ

ยิ่งใหญ่สรา้งขึ้ นในค.ศ.1609 เพ่ือความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจกัรออตโตมนั  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วิหำรเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไ์บเซนตไ์ทน์ ท่ีเคย 

เป็นโบสถศ์าสนาคริสตม์าก่อน และ กลายมาเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ี 

เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (16) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “พระรำชวังทอปกำปี” (TOPKAPI 

PALACE) ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือว่าเป็น พระราชวงั

ส าคญัในสมยั ออตโตมนั เป็นท่ีประทับของสุลต่านองค์

ส าคัญๆ ซ่ึงบรรยากาศของพระราชวงักวา้งใหญ่ไพศาล

อยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส 

ท่านจะไดช้มหอ้งต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้น

ยุคในสมยัออตโตมนั และ พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี 

รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบอันสวยหรู มงกุฏเพชรประจ าราชวงศ์ และ อัญมณีทรงค่ารวมทั้ง

เพชร 88 กะรตั ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ก่อนน าท่านสู่ จุดถ่ายภาพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของ

วิวริมช่องแคบบอสฟอรสั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดแกรนดบ์ำซ่ำร ์ตุรกี 

ตลำดเก่ำแก่อำยุกว่ำ พันปี เป็นตลาดชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่

และโด่งดังท่ีสุดในตุรกีเป็นตลาดสไตล์เตอร์กิชแท ้ๆ 

ภายในตลาดตกแต่งไวอ้ย่างสวยงามและเป็นตลาด

เก่าแก่เปิดมานานกวา่ 1,500 ปี ซ่ึงสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1453 มีเน้ือท่ีทั้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีรา้นคา้ขาย

ของต่าง ๆ มากถึง 5,000 รา้นคา้ มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายไม่วา่จะเป็นของกินเล่นขนมของตุรกีท่ี

หาซ้ือจากท่ีไหนไม่ได้ ของท่ีระลึกท่ีแนะน าก็จะเป็น ลูกปัดตาปีศาจ เคร่ืองลาง   ชา ผลไม้

อบแห้ง  ถัว่หลากชนิดเช่น ถั ่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ หรือจะเป็นขนมหวาน เตอร์กิสดี

ไลต์  เคร่ืองเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกัน เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง โคมไฟ เคร่ืองดูดบารากู่ พวง

กุญแจหรือกระเบ้ืองเพนทติ์ดผนัง  และของท่ีระลึกอ่ืน ๆ อิสระเพลิดเพลิน กบั การเลือกซ้ือสินคา้ 

ของฝากท่ีระลึกมากมาย หรือ อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีใหเ้ลือกมากมายตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ (Dinner Box) (17) 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่สนำมบนิกรุงอิสตนับูล 

20.50 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 064 
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09.45 น. เดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ     

 

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

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561 

    9 – 16 ก.พ. 2561 (วนัตรุษจนี) 

    9 – 16, 20 – 27, 22 - 29 มี.ค. 2561 

 
 

อตัราค่าบริการ 

 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครื่องบนิ ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง 36,900.- 13,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 5,000.- 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัท่ี 30 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง (8)  สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 

BW…WONDERFUL TURKEY 8วนั 5คืน (บนิตรง) 

กรงุอสิตนับลู – เมืองคปัปาโดเกยี – เมืองคอนย่า – กรงุทรอย 

**พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ า้ 1 คืน** 
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พ.ย. 60 หากมีการเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  

*** กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่25 ท่ำนข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 

25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ 

 

อตัรำน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำง 20 กิโลกรมั/ท่ำน 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่ำนั้น ประกนัการเดินทางจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อายุต า่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 

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

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

รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้าด่ืมทุกวนั 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าท าวีซ่าประเทศตุรกี 

*ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่ำน) 

*ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

*ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตัวท่านเอง 

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

กำรเดินทำง 
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***ไม่มีแจกกระเป๋ำ 

 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

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

 ส ำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  15 วันท ำ หำก

บริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 

ค่ำมดัจ  ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรม ล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดินทำง

ยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตำมจะเป็นไปตำมเง่ือนไขตำมน้ี 

 

 

 

กำรยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงมำกกว่ำ 45 วนัก่อนเดินทำง คืนค่ำมัดจ  ำ 20,000.- บำท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 30-45 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมดัจ  ำทั้งหมด 20,000.-บำท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจำกเป็นนโยบำยของ

สำยกำรบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-29 วนั ก่อนเดินทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค  

(เทศกำลสงกรำนต,์ เทศกำลปีใหม่, เทศกำลประจ ำปีของประเทศตรุกี)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศตรุกี บริษทัฯจะไม่มี

กำรคืนเงินทั้งหมด  

 

กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระ 

* กระเป๋ำใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลำก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้ำหนกัไม่เกินท่ำนละ 20   

กิโลกรมั (หำกน ้ำหนกัเกิน ทำงสำยกำรบินอำจจะเรียกเก็บค่ำระวำงเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่ำงหนำแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 



                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 PAGE 15 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์WONDERFUL  TURKEY 8D5N MAR18-TK-W14 

* กระเป๋าส าหรบัห้ิวขึ้ นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

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

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้ นเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด ซ่ึงทางสายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการได ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง 

และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทำง

เจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น  

 
หมำยเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

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

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

8. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 
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9.กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่ำนไดช้  ำระเงินมัดจ  ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระ

โดยตรงกบัทำงบริษัทฯ /ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขตำ่งๆ ของทำงบริษทัฯ 

แลว้ 

 

สถำนที่เขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุป๊ทวัร)์ ตามท่ี

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 กำรสูบบุหรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

ส่วนรวม 

 
 

 

 

 
 

โปรดกรอกรำยละเอียดเป็นภำษำองักฤษหรอืภำษำไทยใหค้รบถว้น  

(ขอ้มูลตรงน้ีทำงบริษทัฯ จะน ำลงกรอกในเอกสำรเขำ้-ออก นอกประเทศ ส ำคญัมำก  

(ขอใหทุ้กท่ำนกรอกขอ้มูลตำมควำมจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จำ้หนำ้ที่) 



                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 PAGE 17 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์WONDERFUL  TURKEY 8D5N MAR18-TK-W14 

1. ยนืยนักำรเดินทำง จองรำยกำรทวัร์

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

2. คณะช่ือ / นำมสกุล ผูจ้องทวัร์

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

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

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจ้งส าหรับเดก็ที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึน้ไปต้องนอนมเีตียง 
 

4. เบอรติ์ดตอ่ ***ส ำคญัมำก ขอทรำบเบอรติ์ดตอ่มำกว่ำ 1 หมำยเลข

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

พรอ้มทั้งไดอ้่ำนรำยละเอียดเง่ือนกำรเดินทำงทั้งหมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

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

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

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

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

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

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง     

 

6. อำหำร          ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสำวิรสั 

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

      กรณีที่ไม่ทำนเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอำหำรที่ท่ำนสำมำรถทำนได ้(เฉพำะเสิรฟ์บนเครื่องบิน) 

อำหำรประเภทมงัสำวิรสั  อำหำรประเภทซีฟู้ด 

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

 

8.  หมำยเลขสมำชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถำ้มี) ............................... 

หมำยเหต: สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได ้ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขของตัว๋กรุ๊ป 

ทัง้น้ีทำงลูกคำ้สำมำรถแจง้สะสมไมล์ไวก่้อนได ้เพื่อเป็นเรคคอรด์กำรเดินทำง  

 

9. ตอ้งกำรเลือกท่ีนัง่ ..................ริมทำงเดิน .......................ริมหนำ้ตำ่ง  อ่ืนๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 
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ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 


