
 
ตรุก ี9 วนั 6 คนื 

อสิตนับล ูคปัปาโดเกยี ซาแฟรนโบล ู 

เปิดตวั ซุปตาร ์บอลลนู 
ก าหนดการเดนิทาง พฤษภาคม-ตลุาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิตรงโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์สมัผสัประสบการณ์แปลกใหมท่ีป่ระเทศสองทวปี 

ดนิแดนแหง่อาณาจกัรออตโตมนัอนัย ิง่ใหญช่มสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ยคุกลาง ความยิง่ใหญข่องสเุหรา่สนี า้เงนิ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปยุฝ้ายทีค่ปัปาเกยี  

นครใตด้นิชาดคั ชมเมอืงมรดกโลกทีเ่มอืงซาแฟรนโบล ูลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 2 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

12-20 สงิหาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

16-24 สงิหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

19-27 สงิหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

23-31 สงิหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

26 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

30 สงิหาคม-07 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

31 สงิหาคม-08 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

06-14 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

09-17 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

11-19 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

15-23 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

20-28 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

21-29 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

26 กนัยายน-04 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

29 กนัยายน-07 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

01-09 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

02-10 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

06-14 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 



 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย รวมเป็น 90 USD 

ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น 
 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –เมอืงอสิตนับล ู 

 
 

กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที ่ 

 

 

07-15 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

09-17 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

15-23 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

21-29 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

22-30 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

23-31 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

26 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

27 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

28 ตลุาคม – 05 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

31 ตลุาคม – 08 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

เดอืนพฤษภาคม เดอืนมถินุายน เดอืนกรกฎาคม 

02-10 พฤษภาคม 2562 02-10 มถินุายน 2562 - 

06-14 พฤษภาคม 2562 06-14 มถินุายน 2562  

07-15 พฤษภาคม 2562 09-17 มถินุายน 2562  

14-22 พฤษภาคม 2562 13-21 มถินุายน 2562  

19-27 พฤษภาคม 2562 19-27 มถินุายน 2562  

20-28 พฤษภาคม 2562 25 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2562  

30 พฤษภาคม-07 มถินุายน 2562 26 มถินุายน-04 กรกฎาคม 2562  

เดอืนสงิหาคม เดอืนกนัยายน เดอืนตลุาคม 

16-24 สงิหาคม 2562 06-14 กนัยายน 2562 02-10 ตลุาคม 2562 

 09-17 กนัยายน 2562 07-15 ตลุาคม 2562 

 15-23 กนัยายน 2562 27 ต.ค.-04 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-05.45) 

 21-29 กนัยายน 2562 31 ต.ค.-08 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-05.45) 



19.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

(TK)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

21.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK65 (บนิตรง) 

 

วนัทีส่อง      เมอืงอสิตนับล ู– อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – 

 ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนี า้เงนิ  

 

04.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี(เวลาตุรกีชา้กว่าไทย 4 -5 

ชัว่โมง คอืฤดรูอ้น ชา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง สว่นฤดหูนาวชา้กวา่ไทย 5 ชัว่โมง) 

 
 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –เมอืงอสิตนับล ู 

 

 

กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที ่ 

 

 

20.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์

(TK)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

เดอืนพฤษภาคม เดอืนมถินุายน เดอืนกรกฎาคม 

09-17 พฤษภาคม 2562 10-18 มถินุายน 2562 01-09 กรกฎาคม 2562 

12-20 พฤษภาคม 2562 11-19 มถินุายน 2562 02-10 กรกฎาคม 2562 

18-26 พฤษภาคม 2562 15-23 มถินุายน 2562 03-11 กรกฎาคม 2562 

22-30 พฤษภาคม 2562 16-24 มถินุายน 2562 04-12 กรกฎาคม 2562 

24 พ.ค-01 ม.ิย 2562 17-25 มถินุายน 2562 06-14 กรกฎาคม 2562 

28 พ.ค-05 ม.ิย 2562 18-26 มถินุายน 2562 07-15 กรกฎาคม 2562 

 24 ม.ิย-02 ก.ค 2562 08-16 กรกฎาคม 2562 

 27 ม.ิย-05 ก.ค 2562 10-18 กรกฎาคม 2562 

 29 ม.ิย-07 ก.ค 2562 16-24 กรกฎาคม 2562 

 30 ม.ิย-08 ก.ค 2562 22-30 กรกฎาคม 2562 

  24 ก.ค.-01 สค.2562 

เดอืนสงิหาคม เดอืนกนัยายน เดอืนตลุาคม 

04-12 สงิหาคม 2562 11-19 กนัยายน 2562 01-09 ตลุาคม 2562 

05-13 สงิหาคม 2562  20-28 กนัยายน 2562 06-14 ตลุาคม 2562 

12-20 สงิหาคม 2562 26 ก.ย.-04 ต.ค 2562 09-17 ตลุาคม 2562 

19-27 สงิหาคม 2562 29 ก.ย.-07 ต.ค 2562 15-23 ตลุาคม 2562 

23-31 สงิหาคม 2562  21-29 ตลุาคม 2562 

26 ส.ค.-03 ก.ย 2562  22-30 ตลุาคม 2562 

30 ส.ค.-07 ก.ย 2562  23-31 ตลุาคม 2562 

31 ส.ค.-08 ก.ย 2562  26 ต.ค-03 พ.ย. 2562 

  28 ต.ค-05 พ.ย. 2562 



23.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK69 (บนิตรง)  

 

วนัทีส่อง      เมอืงอสิตนับล ู– อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – 

 ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนี า้เงนิ  

05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(เวลาตรุกชีา้กวา่ไทย 4 -5 

ชัว่โมง คอืฤดรูอ้น ชา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง สว่นฤดหูนาวชา้กวา่ไทย 5 ชัว่โมง)  

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีศุ่ลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู ้นครอสิ

ตนับูลเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ดและเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นมากทีส่ดุในตุรก ีเป็นเมอืงที่

ตัง้อยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชือ่ว่า คอนสแตนตโินเปิล ซึง่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ใน

ประวัตศิาสตร์ เป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนั้น จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรียก

แตกตา่งกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1) 

หลังอาหาร น าทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บน า้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดจิัส

ตนิเนยีน ในปี ค.ศ. 532 เพือ่เป็นทีเ่ก็บน ้าส าหรับใชใ้นพระราชวัง ส ารองไวใ้ชย้ามทีก่รงุอสิตันบลูถกู

ขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง จากนัน้น าทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia สถานทีซ่ ึง่

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถ์

แหง่นีเ้ป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลักอยา่งวจิติร 

ค าแนะน าในการเขา้ชมสเุหรา่ จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 

สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรูปและเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรีษะ 

สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรั่ดรปู 

 จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 และ

เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวังทอปกาปิ ซึง่หอ้งทีโ่ดง่ดังคอืหอ้ง

ทอ้งพระคลังอนัเป็นทีเ่ก็บสมบตั ิและวตัถลุ ้าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปิ ดา้มประดับมรกตใหญ ่

3 เมด็ กบัเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทส์ าคญั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (2) 

หลังอาหารกลางวัน น าทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอ 

เบลสิคซ์ ึง่เหลอืแคส่ว่นปลายทีย่าว 20 เมตร แตก่ระนัน้ก็ยงัสวยงาม  

จากนัน้น าทา่นชม สเุหรา่สนี า้เงนิ Blue Mosque ทีม่าของชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิเป็นเพราะใชก้ระเบือ้งสี

น ้าเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไม ้เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่

อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งท าพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ 

เทา่กบัสเุหรา่ทีน่ครเมกกะ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (3) หลังอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ เมอืงอสิ

ตันบล ูใหท้กุทา่นพักผอ่นกนัตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงอสิตนับล)ู 

   
 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  เมอืงอสิตนับล-ูเมอืงบรูซ์า-Grand Mosque-Green Tomb-เมอืงอชิเมยีร ์

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบูรซ์่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงบูรซ์าเป็นเมอืงแห่งรสีอรท์
และสก ีและเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของอาณาจักรออตโตมานบนอนาโตเลยี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปอยูท่ีฝ่ั่ง
ยโุรปและยา้ยไปอยูท่ี ่อสิตันบลู ในทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นชมความงามของ มสัยดิเกา่แกข่อง เมอืงบรูซ์า่ 



Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอยีดอ่อน และประณีตของงานกระเบือ้งประดับทีม่ี
สีสันลวดรายที่ละเอยีด และซับซอ้นอย่างพสิดารทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ
ศาสนาอสิลาม และรูปเรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตรยิ์ที่เคย
ปกครองอาณาจักรออตโตมัน ไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นที่ฝังศพและนอกจากนัน้ยังถูกตกแต่งใหเ้ป็นสวนที่
สวยงาม ร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจ านวนมาก จนไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีม่สีเีขยีว(Green Bursa) 
จากนัน้น าทา่นชม สสุานสเีขยีว(Green Tomb) หรอื Yesil Mosque สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ที่
มคีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของเมอืงเบอรซ์า ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนกิชือ่ 
Haci Ivaz Pasa 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (5) 

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอชิเมยีร ์ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชั่วโมง

ระยะทางประมาณ 330 กโิลเมตร 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (6)  

ทีพ่กั โรงแรม BLANCA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงอชิเมยีร)์ 

 

    
 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงอชิเมยีร-์เมอืงคูซาดาซ-ึเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-ศูนยผ์ลติเครือ่งหนงั-บา้นพระแมม่าร-ี

เมอืงปามคุคาเล ่

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  
  

น าออกเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงคซูาดาซ ึKusadasi ทีแ่ปลว่า เกาะนก ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตรุกตีดิกบัชายฝ่ังทะเลอเีจยีนเป็นทา่เรอืทีส่ าคญั เรอืทีล่อ่งทะเลอเีจยีนจะจอดเรยีงรายกนัอยูท่ี่

เมอืงคซูาดาซ ึแหง่นีเ้พือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดข้ึน้ฝ่ังไปเทีย่ว เมอืงเอฟฟิซสุ Ephesus (ระยะทางประมาณ 

100 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1.20 ชั่วโมง)  จากนัน้น าท่านชม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส(City of 

Ephesus) ชมสัญลักษณ์ของเมอืงเอฟฟิซสุ เชน่ หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) 

ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู ่น าทา่นชม วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน(Temple 

of Hadrian) ซึง่เป็นจักรพรรดเิอเดรยีนทีย่ ิง่ใหญ่อกีองคห์นึง่ของโรมัน ชม ภาพแกะสลกันางเมดู

ซ่า หวัเป็นงู ชม หอสมุดเซลซุส Library of Celsus เป็นอาคารสองชัน้ ดา้นหนา้หันหนา้ไปทาง

ทศิตะวันออกเพือ่รับแสงสวา่งยามเชา้ หอ้งสมดุนีส้รา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทเิบเรยีส จเูลยีส อกี

ลา Julius Aquila เพื่ออุทศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่าน ดา้นหนา้มีรูปปั้นของเทพี 4 องค์ ไดแ้ก่ 

Sophia (wisdom- ปัญญา ) , Arete ( virtue- ค ว ามดี ) , Ennoia ( thought- ค ว ามคิด ) , Episteme 

(knowledge-ความรู)้ ชม โรงละคร Great Theatre ซึง่สรา้งโดยการสกัดไหล่เขาใหเ้ป็นที่น่ัง 

สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 25,000 คน และน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ศนูยผ์ลติเสือ้หนงั ซึง่ผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บั

แบรนดด์ังในอติาล ีอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(The Virgin Mary’s House) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ย

ที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้งหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปฏหิารยโ์ดยแม่ชตีาบอดชาว

เยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช(Anna Catherine Emmerich) ค.ศ. 1774-1824  

บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง 

สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่า หากตอ้งการ

ใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 

 

 

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (8) 

 

หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีปามคุคาเล ่
เป็นภาษาตุรก ีหมายถงึ ปราสาทปุยฝ้าย ตัง้ชือ่ตามลักษณะภูมศิาสตร์ ซ ึง่เกดิจากปรากฏการณ์ที่
ตะกอนของหนิปนูท าปฏกิริยิากบัอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอง่ และมธีารน ้าแร่ใตด้นิไหลเออ่ลน้ผดุ
ขึน้มาบนพืน้ผวิ รวมเป็นแอง่น ้าหนิปนูทีล่ดหลั่นกนั กวา้ง 300 เมตร ยาวกว่า 3 กโิลเมตร กอ่นไหลลง
จากผาสงู 100 เมตร จากระดับน ้าทะเล  
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (9)  

ทีพ่กั  โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรอืเทยีบเทา่ (เมอืงปามคุคาเล)่ 
 

วนัทีห่า้  เมอืงปามคุคาเล-่นครโบราณเฮยีราโพลสิ-ปราสาทปยุฝ้าย-เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา

เมอืงคปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน ์
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)   

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านชมนครโบราณเฮยีราโพลสิ(Hierapolis) “เฮยีราโพลสิ” 
หมายความว่า เมอืงแห่งความศักดิส์ทิธิ ์เมอืงนี้สันนษิฐานกันว่ามอีายกุว่า 2,200 ปี ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่
ประมาณ 133 ปีก่อนครสิตกาล ในสมัยกษัตรยิย์เูมเนสที ่2 แห่งอาณาจักรเพอรก์ามอน ทีน่ี่ตัง้อยูบ่น
ยอดเขาของปามคุคาเล่มพีืน้ทีย่าว 2,700 เมตร กวา้ง 600 เมตร สงู 160เมตร  บรเิวณทางเขา้จะพบ
กับหลุมศพจ านวนมาก พืน้ทีต่รงนี้เรยีกว่า เนโครโพลสิ (Necropolis) เป็นหลุมศพของผูม้อีทิธพิล
ในสมยัโบราณ เมือ่เขา้ไปภายในจะมซีากโบราณของสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ เชน่ 

 สระน า้โบราณ มนี ้าใสสฟ้ีาอมเขยีวจนสามารถมองเห็นซากโบราณทีจ่มอยูใ่ตน้ ้า 

 โรงละครขนาดใหญจ่คุนไดป้ระมาณ 12,000 คน สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่2ในอดตีใชเ้ป็น
สถานทีจั่ดแขง่ขนัและจัดงานเทศกาลส าคัญตา่งๆ 

 พพิธิภณัฑเ์ฮยีราโพลสิ (Hierapolis Mesuem) อาคารทีใ่ชเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั 
เคยเป็นโรงอาบน ้ากลางแจง้ซึง่เป็นโรงอาบน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง ถกูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑม์า
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1984 ภายในพพิธิภณัฑน์อกจากจะมผีลงานของเฮยีราโพลสิแลว้ยงัมผีลงานจาก
ทีอ่ืน่ๆอกี ไมว่า่จะเป็น เลาดเิซยี(Laodiceia) ,โคลอสเซ(่Colossae),ทรโิพลสิ(Tripolis),อทั
ทดูา้(Attuda) และเมอืงอืน่อกีมากมาย  

 จากนัน้น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle โดยลักษณะทีโ่ดดเดน่ เป็นเนนิเขาสขีาวโพลน 
เนือ่งจากทีส่ว่นใหญเ่ต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซีย่ม เกดิจากน ้าพรุอ้นทีน่ าแคลเซีย่มคารบ์อเนต
มาตกตะกอน ก่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ ๆ หลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของ 
แคลเซีย่มท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวกบัหมิะไหลหลั่นเป็นทางน ้ายาว ทีม่คีวามสวยงามมาก ๆ  

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (11)  
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ Konya (ระยะทางประมาณ 387 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีน่ยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีและทีน่ีเ่คย
เป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุกเตริก์ ซึง่เป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืทีย่คุนัน้
เรยีก อนาโตเลยี จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา(Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที่
นักบวชในศาสนาอสิลามใชส้ าหรับท าสมาธ ิก่อตัง้โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนา
อิส ล าม  ส่ ว นหนึ่ ง ขอ งพิพิธ ภัณฑ์ เ มฟลา เ ป็ นสุส านของ  เ มฟล านา  เ จล า เ ลดดิน  รู ม ี
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลก เมอืงทีม่ลีักษณะภมูปิระเทศสวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 155 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทาง 2 ชัว่โมง) 
 ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน ์(Caravanserai) ทีพ่ักกองคาราวานในอดตีของสุลต่านฮานี

(Sultan Han Caravanserai) ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นสลุตา่นฮานี สรา้งโดยสลุต่านอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราว



ศตวรรษที ่13 ประตทู าดว้ยหนิออ่นสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสเุหรา่ สว่นบรเิวณอืน่จัดเป็นครัว 

หอ้งน ้า และหอ้งนอน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคัปปาโดเกยี  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (12)  

ทีพ่กั  โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคปัปาโดเกยี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก  เมอืงคปัปาโดเกยี-นครใตด้นิชาดคั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม-่โรงงานทอพรมและ

เครือ่งประดบั - ระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
 **ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยีจะตอ้งออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลา
อยูบ่อลลนูประมาณ1ช ัว่โมง(คา่ขึน้บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา230Us ตอ่1ทา่น)** 
หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านชม เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนที่มภีูม ิ
ประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม
เป็นเวลาหลายลา้นปี เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ แปลก
ตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดรั้บการแต่งตัง้จาก 
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี 
น าท่านชม นครใตด้นิชาดคั(Underground City of Chadak) เกดิจากการขุดเจาะพืน้ดนิลกึลง
ไป เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมอืงใตด้นิแห่งนี้มคีรบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้ง โถง หอ้งนอน 
หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 

 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (14) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนัน้ทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่(Goreme Open Air 
Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชน
เผ่าลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ปัจจุบัน องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้
แห่งนี้ใหเ้ป็นมรดกโลก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรมและเครือ่งประดบั เพือ่ใหท้่านได ้
ชมการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (15)  

ทีพ่กั โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคปัปาโดเกยี)  
หลังรับประทานอาหารเย็น น าทา่นชมการแสดง“ระบ าหนา้ทอ้ง” (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืง
ตา่งๆของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ พรอ้มจบิไวนท์อ้งถิน่ แบบไมจ่ ากดั 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด  เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงซาแฟรนโบล-ูหอคอยฮเิดอรร์คิ 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (16) 



 หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาแฟรนโบลู(Safranbolu) (ระยะทาง 447 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.50 ชั่วโมง) ชือ่เมอืงซาแฟรนโบลู มาจากหญา้แชฟฟรอนซึง่
เมอืงนี้มหีญา้แซฟฟรอนทีม่คีุณภาพสงูและยังเป็นเครือ่งเทศทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในโลก เมอืงซาแฟรน
โบลูเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCOในปี คศ.1994 เนื่องดว้ยเมอืงนี้มสีถาปัตยกรรมยคุ
ออคโตมนัทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งมากมาย ซึง่ปัจจบุนัไดรั้บการลงทะเบยีนไวท้ัง้หมด 1008 แหง่ซึง่
ประกอบไปดว้ย พพิธิภณัฑ ์สเุหรา่ และหอนาฬกิา และบา้นเรอืนอกีหลายรอ้ยหลัง 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (17) 
 จากนัน้เดนิทางต่อสู ่เมอืง หอคอยฮเิดอรร์คิ (Hıdırlık Tower) ใหท้่านชมววิทวิทัศน์อันสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมในยคุออคโตมันในมมุสงู ระหว่างทางขึน้ไปบนหอคอยท่านจะไดช้มวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกข่องเมอืงนี ้ดา้นบนยงัเป็นสสุานของวรีบรุษุของชาวตรุก ี

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมทีพ่กั (18)  

ทีพ่กั  โรงแรม EBRULA KONAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
วนัทีแ่ปด  เมอืงซาแฟรนโบล-ูทะเลสาบซาพานจา-เมอืงอสิตนับล-ูลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั-

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - สนามบนิกรงอุสิตนับล ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (19) 
 หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู่ กรุงอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง450 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของทะเลสาบซาพานจา 
(Sapanca Lake) 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (20) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเล

ด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ ประมาณ 32 กโิลเมตร 
ความกวา้งตัง้แต่500เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยี
มา พบกันทีน่ี่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการ
ป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ  ีซ ึง่ลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตาทัง้สิน้ 

 จากนัน้น าท่านสุ ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่
ของตรุก ีอยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (21)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

วนัทีเ่กา้  สนามบนิกรงุอสิตนับล-ูกรงุเทพฯ 



 

 

01.25 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิ

ที ่TK68 (บนิตรง)  

15.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

เฉพาะวนัที ่16-24 กรกฏาคม 2562  

   

วนัทีแ่ปด  เมอืงซาแฟรนโบล-ูทะเลสาบซาพานจา-เมอืงอสิตนับล-ูลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั-

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต – สนามบนิกรงอุสิตนับล-ูกรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (19) 
 หลังรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางสู่ กรุงอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง450 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของทะเลสาบซาพานจา 
(Sapanca Lake) 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (20) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเล

ด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ ประมาณ 32 กโิลเมตร 
ความกวา้งตัง้แต่500เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยี
มา พบกันทีน่ี่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการ
ป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ  ีซ ึง่ลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตาทัง้สิน้ 

 จากนัน้น าท่านสุ ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืก
ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่
ของตรุก ีอยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

20.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINE เทีย่วบนิ

ที ่TK64 (บนิตรง)  
 

วนัทีเ่กา้  กรงุเทพฯ 

 

09.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 90 USD** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 



อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศตุรก ีกรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางตุรกไีดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศตรุกไีมเ่กนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ, 90 USD/ท่าน/ทรปิ ท ัง้นีท้่าสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของตุรก ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 2ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศตุรก ีสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


