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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ตลุำคม : 27 ต.ค.-3 พ.ย. 
34,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - - ✈  

2 เคยเ์ซอรร์ี ่– เกอเรเม – คัปปาโดเกยี - ชมระบ าหนา้ทอ้ง ✈ O O GOLD YILDIRIM HOTEL   

3 คัปปาโดเกยี – คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - ปามคุคาเล O O O TRIPOLIS HOTEL 

4 ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – คซูาดาซ ึ O O O ROYAL PALACE HOTEL 

5 คซูาดาซ ึ– ทรอย – ชานัคคาเล O O O 
IDAKALE RESORT 
HOTEL 

6 
ชานัคคาเล – อสิตันบลู – พระราชวังโดลมาบาเช -ลอ่งเรอืชอ่ง

แคบบอสฟอรัส 
O O O 

RAMADA ENCORE 
BAYRAMPASA 

Spirit of Turkey  

8 วนั 5 คนื 
โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

ระดบั 4 ดำว มำตรฐำนตรุก ีและบนิภำยใน 1 ขำ 
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7 
ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนี ้าเงนิ – เซนตโ์ซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ 

– สนามบนิ 
O O ✈  

8 อสิตันบลู – กรงุเทพฯ ✈ ✈ -  

 

น ำทำ่นบนิตรงสูต่รุกโีดยสำยกำรบนิเตอรก์ซิ แอร ์ (สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้ เทีย่วชมดนิแดนคำบเกีย่ว 

2 ทวปี เทีย่วสบำยๆ ชมมำ้ไมจ้ ำลองทีเ่มอืงทรอย(Troy) เยอืนเมอืงโบรำณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ทีข่นานนามวา่ มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตืน่ตำกบัควำมอศัจรรยท์ำง

ธรรมชำตกิบัปำมคุคำเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ เทีย่วอสิตันบลู เมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทวปียโุรปและเอเชยี เขำ้ชม

พพิธิภณัฑฮ์ำเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ยคุโบราณ ชมของล ำ้คำ่ในพระรำชวงัทอปกำปึ (Topkapi Palace)  ทีย่ ิง่ใหญม่อีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่

กนิเนือ้ทีเ่กอืบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ข ึน้บอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปำโดเกยี (Cappadocia) เพือ่

ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนันำ่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจำกลำวำภเูขำไฟ 

  

วนัแรกของกำรเดนิทำง           กรงุเทพฯ 

18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์S ของสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความ

สะดวก  

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    เคยเ์ซอรร์ ี ่– เกอเรเม – คปัปำโดเกยี - ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง 

21.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิ TK 65    

04.00 น. เดนิทางถงึเมอืงอสิตนับลู   

06.40 น. ออกเดนิทางตอ่ สูเ่มอืงเคยเ์ซอรี ่(Kayser) โดยเทีย่วบนิที ่TK2010   

08.05 น. เดินท างถึงสนามบิน เคย์เซอรี่  จาก นั้น เดินท างสู่ เมืองค ัปปำโด เกีย 

(Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนที่มีภูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ซ ึง่เกดิจากลาวา

ภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลาย

ลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มา

เรื่อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสา

รปูทรงต่างๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์น

ดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุก ีแลว้
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น าท่านชมนครใต้ด ิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) 

ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศและ

สภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนา

ครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย

การขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชน

เผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงงำนทอพรม

(Carpet Factory) และโรงงำนเซรำมคิ (Pottery at Avanos Village) 

คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย    

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   

 ชมระบ ำหนำ้ทอ้ง (Belly dance) และกำรแสดงพืน้เมอืงตำ่งๆ ของตรุกี

อนัลอืชือ่ทีน่ำ่ต ืน่ตำตืน่ใจ 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GOLD YILDIRIM HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง       คปัปำโดเกยี – คอนยำ่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ - ปำมคุคำเล 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส ำหรบัทำ่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมควำมงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี 

จะตอ้งออกจำกโรงแรม 05.00 น.ชมควำมงดงำมของเมอืงคปัปำโดเกยี

ในอกีมมุหนึง่ทีห่ำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยูบ่อลลนูประมำณ 1 ช ัว่โมง (คำ่ข ึน้

บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทวัร ์รำคำ US 200 ตอ่ 1 ทำ่น) **น าท่านออก

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ส าคัญ

ของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทาง

สบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรก ี   ระหว่างทาง

แวะชม   ”คำรำวำนสไลน์”  ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮาน ี

(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยู่ทีห่มูบ่า้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่าน

อาเลดดนิ เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกัดลวดลาย

โบราณ ตรงกลางเป็นสเุหร่า สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน น า

ท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลำนำ (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน 

เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซึง่เชือ่กันว่า ชาย
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คนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนที่นับถือ

ศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยูบ่นความสัมพันธ์

ทีด่รีะหวา่งกนั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปำมุคคำเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหนิปูนสีขาวที่

เกดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิที่มอีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นที่มแีร่

หนิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีสู่งมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา 

“คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ทน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และท า

ปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไปตามภมูปิระเทศ 

เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ยากจะหาที่ใดเหมอืน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยก

ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 

1988 ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบ

แซนไทน ์

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 น าทา่นเขา้พกั โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง          ปำมคุคำเล – ปรำสำทปยุฝ้ำย – คซูำดำซ ึ

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมปำมุคคำเล (Pamukkale) หรือปรำสำทปุยฝ้ำย (Cotton 

Castle) ซึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้นที่มีแร่ธาตุแคลเซีย่ม คารบ์อเนต มาตกตะกอน 

เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุย

ฝ้าย ซึง่น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่าง

สวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้ าแร่นี้มีอุณหภูมิตั ้งแต่ประมาณ  35 – 100 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีุณสมบัตใินการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และ

โรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืง

เฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  น าทา่นชมเมอืงโบรำณเฮยีรำโพลสิ (Hierapolis) ใน

อดีตเป็นสถานที่บ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที่ 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 

190 ก่อนครสิต์กาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 

1334 จงึไมม่คีนอาศัยอยูอ่กี ศูนยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่น ้าทีศ่ักสทิธิ ์ซ ึง่

ปัจจุบันตัง้อยูใ่นโรงแรมปามุคคาเล สถานทีส่ าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ามุค
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คาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ จากนัน้ออกเดนิทางไปยังเมอืงคู

ซ ำ ด ำ สึ  (Kusadasi) อั น เ ป็ น ที่ ตั ้ ง ข อ ง เมื อ ง เอ ฟ ฟิ ซุ ส  (City of 

Ephesus)  เมอืงโบราณที่มกีารบ ารุงรักษา ไวเ้ป็นอย่างด ีที่สุดเมอืงหนึง่ เคย

เป็นทีอ่ยูข่องชำวโยนก (Ionia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงขึน้

ทีน่ี่ เมือ่ประมาณ 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล  ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวก

เปอรเ์ซยี และกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช  ภายหลังเมือ่โรมนัเขา้ครอบครอง

ก็ไดส้ถาปนา “เอเฟซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน  เราไดเ้ดนิบน

ถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทาง  เต็มไปดว้ยสิ่งก่อสรา้งที่

ปรักหักพังเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆ  หอสมุด  โรงละคร

กลางแจง้ที่สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ  30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถึง

ปัจจบุนันี ้ มคีอนเสริต์ของฮลูโิอ องิเกลเซยีส มาแสดง   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบรำณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญแ่ละ

งดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเซยี” เมอืง

โบราณทีส่มบรูณ์และมัง่คั่งทีส่ดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหนิออ่น ชมหอ้งสมดุเซลซุส 

(The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแห่งนี้มทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตู

ทางเขา้มรีูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง

คุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพทีัง้ 4 

องค์นี้เป็นของจ าลอง ส่วนของจรงินักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลับไป

ออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ีพ่พิธิภณัฑก์รงุเวยีนนา แวะชมโรงละคร               เอ

เฟซุส      ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็น

อนัดับสามของโรงละครโบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชม

ไลร่ะดับขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้านไดด้อียูแ่ละมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีง

บา้งเป็นครัง้คราว ห้องอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (Roman Bath) ที่ยัง

คงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ ชมโบสถน์กับุญ

เซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิตท์ี่ออกเดนิทาง

เผยแพร่ศาสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตุรกใีนปัจจุบัน  น าท่านเขา้

ชมบ้ำนของพระแม่มำรี (House of vergin mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่

สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่าง

ปาฏิหารยิ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนำ แคเทอรนี เอมเมอรชิ 

Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้น าท่านเยีย่มชม

โรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนังคุณภาพด ี

 



 
 
 
 
 
 
 

ASR-TK001     หนา้ 6 จาก 13 
        

รหสัโปรแกรมทวัร ์GOTASR TK001 SPIRIT OF TK8D5N-TK-W61  

Turkey8D5N 
ใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภณัฑเ์สือ้หนัง ตามอธัยาศัย 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 น าทา่นเขา้พัก โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง          คซูำดำซ ึ– เพอรก์ำมมั– ทรอย – ชำนคัคำเล 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ำมมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโต

เลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่

เป็นเมอืงโบราณของกรีกที่มคีวามส าคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึง่มสีถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ วหิำรอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที่สูง เป็น

โครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐาน

ในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และ

กลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งล่างที่

รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดำ้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ที่

วหิารบูชาเทพเจา้ สถานที่ศักดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพื้นที่ใชง้านต่างส าหรับ

กษัตรยิแ์ละชนชัน้สูงเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในสว่นของ

เมอืงดา้นลา่ง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานัคคาเล ซึง่

เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บรเิวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง

แบบจ าลองกรุงทรอย และเรือ่งราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทัง้ภาพ

แผนผังเมอืงทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มซีากเมอืงเก่า ก าแพง ประต ู

และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกล

ศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและ

ถ่ำยรูปคู่กบัม้ำไม้จ ำลองแห่งทรอย (Trojan Horse) จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงชำนคัคำเล(Canakkale) ซึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุ

ทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตัง้แต่สลุตา่นอาหเ์ม็ดที ่2 

ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ที่นี่เมือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของ

สมรภูมริบกัลลโิปลี สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมือ่ฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุก

คืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IDAKALE RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีห่กของกำรเดนิทำง      ชำนคัคำเล – อสิตนับลู – พระรำชวงัโดลมำบำเช 

– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู (Istanbul) เมือ่งส าคัญอนัดับ 1 ของประเทศ 

เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยู่

บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญ

เพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดตี อสิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญของ

ชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนั้น จึงส่งผลใหอ้สิตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกัน

ออกไป  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

 น าท่านเขา้ชมพระรำชวงัโดลมำบำเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุต่านอับ

ดลุเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจักรออตโตมนั เป็นพระราชวังสดุ

หรูหราอลังการทีทุ่่มสรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับ

อยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน 

และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอส

ฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์า

ร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง

ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของ

ทวปีเอเชยีมาพบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็น

จดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะ

ไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือ

บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ 

จากนัน้น าท่านสุต่ลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ 

ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชา

หรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็น

ถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง        ฮปิโปโดม – สเุหรำ่สนี ำ้เงนิ – เซนตโ์ซเฟีย 
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- พระรำชวงัทอปกำปึ – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมบรเิวณ จตัุรสัสุลตำ่นอำหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มี

ชือ่เรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี ้าเงนิ เดมิ

เป็นลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าท่านชม  น าชม 

สุเหร่ำสนี ำ้เงนิ  (Blue Mosque)   สถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ที่มีความ

สวยงามแห่งหนึ่ง  ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลือบสนี ้าเงนิที่ใชปู้ตลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน  และถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดย

สลุตา่นอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด  7 ปี จากนัน้ชมสเุหรำ่

เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑ์

ฮำเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิต์ศาสนา 

นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ์ ถือเป็น

สิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีสุ่ด

ของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

บำ่ย น าท่านเขา้ชมพระรำชวงัทอปกำปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดีตเคยเป็นที่

ประทับของสลุต่านแหง่ราชวงศอ์อตโตมนั ปัจจบุันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น

พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต 

กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง

ของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่

สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) จากนัน้เดนิทางสู่ ตลำดในร่ม (Kapali Carsisi 

หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์ำซำร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาด

เกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนื้อ

ทีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด 

ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงนิ เครื่องหนัง กระเบื้อง  เครื่อง

ทองแดง ทองเหลือง สนิคา้หัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของ

นักท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้่อนขา้งสงู ควรต่อรอง

ราคาใหม้าก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสุส่นามบนิอสิตันบลู 

 

20.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK 64*** คณะ

เดนิทำงวนัที่ 27 ต.ค.- 3 พ.ย. ออกเดนิทำงเวลำ 20.40 น. และ ถึง

สนำมบนิสวุรรณภมู ิเวลำ 09.45 น.***  
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วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง            อสิตนับลู – กรงุเทพฯ 

09.25 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกั

เมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

Spirit of Turkey  

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

พกัระดบั 4 ดำว มำตรฐำนตรุก ีและบนิภำยใน 1 ขำ 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง      

ตลุำคม : 27 ต.ค.-3 พ.ย. (สะสมไมล ์ROP ไมไ่ด)้ 

         อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 34,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
34,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 3,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 34,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
34,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ TK ลดทำ่นละ  

(ไฟทก์รงุเทพ – ตรกุ ีและไฟทบ์นิภำยใน) 
20,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซีำ่ 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิอนิเตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้ม

คณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตรุก ีชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
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**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

9. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

5. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่,พนกังำนขบัรถ  (เทำ่กบั 30 USD หรอื 1000 บำท) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (เทำ่กบั 24 USD หรอื 800 บำท) 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมดัจ าทันท ี
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3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์GOTASR TK001 SPIRIT OF TK8D5N-TK-W61  

Turkey8D5N 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้้องพกัแบบห้องเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำน อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้และทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณี

ทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 3,900 บำท 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้มส่ามรถหาหอ้งพกัไดเ้พยีงพอตอ่คณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 


