
 

 

รหัสทัวร 1900502 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ทรอย ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย 
9 วัน 6 คืน (TK) 
เยี่ยมชม สุเหราสีนํา้เงิน 
โบสถเซนตโซเฟย 
ชมมาไมจําลองแหงกรุงทรอย 
เมืองปามุคคาเล หรือปราสาทปุยฝ�าย 
อิสระใหทานไดเลอืกซื้อผลไมเชอรรี่กนัอยางจุใจ 

 
 

  



 

 

วันแรก    กรุงเทพ - อิสตันบูล 
18.00 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผานขั้นตอนการตรวจคนออกนอก
ประเทศ  

21.45 น.  ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 สายการบินเตอรกิช 
แอรไลน (ใชเวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ
จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสายการบินฯ บริการอาหารคํ่าและอาหารเชาระหวางเที่ยวบิน
สูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

หมายเหตุ : กรุปที่เดินทางชวงวันที่ 14-22 มิ.ย. 62 
 19.00 น. พรอมกัน ณ เคาเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิชแอรไลน 
 22.50 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 
 05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
 
วันที่สอง    บาลัช-สุเหราสีน้ําเงิน-โบสถเซนตโซเฟย-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมา
บาหเช 
04.00 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

หลังจากน้ันนําทุกทานสูเมืองอิสตันบูล นําทานชมชุมชนบาลัช ซ่ึงเปนหมูบานด้ังเดิมของ
ชาวยิว ซึ่งตกแตงดวยหลากหลายสีสันสะดุดตา ตั้งอยูบนฝم�งยุโรปของอิสตันบูลเปน
ชุมชนเกาแกดั้งเดิมบนบนฝم�งตะวันตกของโกลเดนฮอรน อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ 
ชมจากน้ันนําทานสูเมืองเกาชมสนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิบโปโดรม” จัตุรัส
สุลตานอาหเมต จากน้ันนําทานชม สุเหราสี น้ําเงิน (BLUE MOSQUE) สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง ชื่อน้ีไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงิน
ที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานในและถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ ซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบ
เซนไทน โดยสุลตานอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด7 ปและ นําชม โบสถ
เซนตโซเฟย (St. Sophia) ซึ่งเปนศิลปะแบบไบแซนไทม ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 
7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของ
จักรวรรดิไบแซนไทม เดิมใชเปนโบสถคริสตแตหลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขามา
ปกครองจึงไดเปลี่ยนโบสถดังกลาวมาเปนมัสยิด แตไดเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติในสมัย เคมาล อะตาเติรก หลังจากที่เปนโบสถในศาสนาคริสตเปนเวลากวา 
916 ป และเปนมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา 447 ป ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยว



 

 

เขาชมความงามและความยิ่งใหญ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณบงบอกถึง
ความศรัทธาอันแรงกลาของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีตอคริสตศาสนา  

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The 
Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 
32 ก.ม. ความกวาง ตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรป และ
สุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี  นอกจากความสวยงามแลวชองแคบบอสฟอรัสยัง
เปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  เพราะมีป�อมปนตั้ง
เรียงรายอยูตามชองแคบเหลาน้ี  วากันวาจะกระทั่งถึงยุคของการนําเอาเรือปนใหญมา
ใช และไมเคยปรากฏวา กรุงอิสตันบูลถูกถลมจนเสียหายอยางหนักมากอนเลย ท้ังที่เปน
เพราะป�อมปนดังกลาวน่ีเอง ในปค.ศ.1973 มีการเปดใชสะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทําให
เกิดการเดินทางไปมระหวางฝم�งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศน สองขางทาง ไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเช หรือบานเรือน
สไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแตสวยงามตระการตาท้ังสิ้น  
จากน้ันนําทานชม พระราชวังโดลมาบาหเช ซึ่งเปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึงความ
เจริญอยางมากทางดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของจักรวรรดิออตโตมัน เปน
ศิลปะที่ผสมผสานของยุโรปและตะวันออก ที่ไดรับการออกแบบตกแตงอยางสวยงาม 
นาฬิกาทุกเรือนของที่น่ีจะถูกตั้งเวลาไวที่ 09.05 น. ซึ่งเปนเวลาที่ เคมเล อตาเติรก 
วีรบุรุษของชาติถึงแกอสัญกรรม ในวันที่ 10 พ.ย. ค.ศ. 1938 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   นําทานเขาสูท่ีพัก Park Inn Hotel 5* หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม     บูซาร-ชานัคคาเล-ทรอย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานน่ังเรือเฟอรรี่ขามฝم�งสู เมืองบูซาร Bursa เปนเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออก
ของตุรกี มีความสําคัญและใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองน้ียังมีชื่อเสียง
ทางดานเสนไหมเพื่อสงออกไปยังตลาดตางๆ ในอดีตเคยเปนศูนยกลางการปกครอง
ของอาณาจักรออตโตมาน ตั้งแตปค.ศ.1326-1362 และ จากน้ันไดยายเมืองหลวงไป
ตั้งที่เอดิรเน ที่อยูทางดานเหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปล นําทานสู Bursa Silk 
house โดยตลาดแหงน้ีคาขายผลิตภัณฑจากผาไหมเปนหลัก และดวยสีสันของผาไหม
ที่สดใสน่ีเองที่ทําใหตลาดแหงน้ีกลายเปนตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหน่ึงสมเด็จพระ
นางเจา ควีนอลิซาเบท แหงอังกฤษเคยมาเยือนดวย  



 

 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Cannakkale) ซึ่งตั้งอยูบนทะเลมารมาราและทะเล
อีเจียน เมืองแหงน้ีจึงเคยเปนชุมทางการคา ศูนยกลางการเดินเรือเชื่อมตอเอเชียกับ
ยุโรป นําทานชมมาไมจําลองแหงกรุงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาด
ดานกลศึกของนักรบโบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ใหทานไดเก็บภาพ
ประทับใจกับมาไมเมืองทรอยท่ีตั้งตระงานอยูกลางเมือง จากน้ันเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ�ต)   
นําทานเขาสูท่ีพัก Buyuk Truva Hotel 4* หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่    เพอรกามัม-หมูบานกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน-คูซาดาซ ี
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

เดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamum) ที่ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเปน
ที่ตั้งเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ถูกสรางในราวป 281-
133 กอนคริสตกาลโดยไลซีมาคุส ที่เป นแมทัพของอเล็กซานเด อรมหาราช จนกระทั่ง
ถึงราชวงศแอทตาลิด จึงไดยกใหกับโรมัน นําทานชมหมุบานกรีกโบราณ กาลเวลาที่
ลวงเลยมานับพันปในอดีตน้ันเมืองน้ีคือเมืองที่เคยเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุดมาแลวใน
สมัยกรีกโบราณ ซึ่งปจจุบันน้ีเปนยังคงเปนรักษารูปแบบการสรางบานแบบโบราณ
หลากหลายสีสันสดใน อิสระใหทานเดินชมเมืองและเก็บภาพประทับใจและสัมผัสวิถี
ชีวิตของคนทองถิ่น 

เท่ียง     บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร     
เดินทางสูเมืองคูซาดาซีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศตุรกีตัดกับชายฝم�งทะเลอี
เจี้ยนซึ่งเปนทาเรือท่ีสําคัญ ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ทองทะเลสีฟ�าค รมของทะเลอีเจี้ยน จากน้ันนําทานสูหมูบานออตโตมันดั้งเดิม ชม
อารยะธรรมและบานเรือนสมัยแบบเกาของสมัยออตโตมันที่ยังคงหลงเหลืออยูใน
ปจจุบัน อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ และเลือกชมซื้อสินคาพื้นเมือง ไดเวลาอัน
สมมควร 

คํ่า     บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต ) ณ โรงแรมที่พัก Ramada Resort Hotel 5* หรือ
เทียบเทา 
วันที่หา      เมืองเอฟฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสูเมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณ ที่ขนานนามวา มหานคร
แหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเชีย ที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหน่ึงเคยเปนที่



 

 

อยูของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นใน
ศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและ
กษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราชภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอฟ
ฟซุส” ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลาง
เมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปน
โรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบัน
น้ี นําทานชมหองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี, หองสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวได
เปนอยางดี จากน้ันนําทานเก็บภาพประทับใจกับอนุสรณสถานของพระแมมารี (Virgin 
Mary Statue) 
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมโรงงานเครื่องหนัง (Leather Jacket Factory) ซึ่งมีชื่อเสียง
โดงดังของประเทศตุรกี ตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อ
หนังสงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให
ทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย   

เท่ียง     บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร     
ไดเวลาอันสมมควรนําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) หรือปราสาท
ปุยฝ�าย  เขาชมเมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพัง
ของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผาผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนน้ีได
กอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมีความงดงาม
มาก ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988  

คํ่า    บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมที่พัก Lycus River Thermal Hotel 5* หรือ
เทียบเทา  

 
วันที่หก   Kirazlibahce – สวนเชอร่ี – คอนยา – คาราวานสไรน - คัปปาโดเจีย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมือง Kirazlibahce ซึ่งเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในการปลูกเชอรี่ที่มี
รสชาติดีที่สุดในตุรกี ระหวาง2ขางทางทานจะไดเห็นสวนเชอรรี่ใหทานเก็บภาพ
ประทับใจและอิสระใหทานไดเลือกซื้อผลไมเชอรรี่กันอยางจุใจสดๆๆจากสวน  

เท่ียง     บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร     



 

 

เดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในชวงป 
ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ทานจะได
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง ระหวางทางนําทาน
ชม “คาราวานสไลน” ที่พักแรมระหวางทางของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปน
เมืองมรดกโลก ทานจะไดชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุงหญา
สลับกับภูเขารวมถึงทองฟ�าสีสดใส นําทานเขาเช็คอิน ณโรงแรมที่พักจากน้ัน ใหทาน
พักผอนตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต) ณ โรงแรมท่ีพัก Alfina Cave Hotel 5* หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด    บอลลูน – นครใตดิน – เมืองอุชิซาร - หมูบานอวานอส 
05.00 น.      สําหรับทานที่สนใจน่ังบอลลูน พรอมกัน ณ บริเวณลอบบี้ **(ทัวรน่ังบอลลูนน้ีไม

รวมอยูในรายการทัวร  คาขึน้บอลลูนทานละ 240 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีที่ชําระดวย
เงินสด และราคา 250 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีที่ชําระดวยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู
ใหบริการทัวรบอลลูนในตุรกี มีประกันภัยใหกบัทุกทาน แตสําหรับประกันภัยท่ีทําจาก
เมืองไทย ไมครอบคลมุการขึ้นบอลลูน และเครื่องรอนทุกประเภท  ดังน้ันการเลือกซื้อ 
Optional Tourรายการน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละทาน)** 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานชม Underground City ซึ่งเกิดจาการขุดเจาะพื้นดินลงไป 10 กวาชั้น เพื่อใช
เปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาว
อาหรับจากทางตะวันออกที่ที่ตองการเขามายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชนทางการคา 
และชาวโรมันจากทางตะวันตก ดวยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งตองการที่จะหยุดยั้งการ
เผยแพรศาสนาคริสตในดินแดนแถบน้ีดวย โดยชั้นลางที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตร เมือง
ใตดินแหงน้ีมีครบทุกอยาง ท้ังหองโถง, หองนอน, หองน้ํา, หองถนอมอาหาร, หองครัว, 
หองอาหาร, โบสถ, ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจะเปนเมืองขนาดใหญที่ขุดลึกลงไปใตดิน
หลายชั้น แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย หนารอนอากาศเย็น หนาหนาวอากาศ
อบอุน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และดวยการออกแบบที่ดี มีทางออก
ฉุกเฉินที่เปนทางระบายอากาศไปในตัวทําใหอากาศถายเทไดสะดวก  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานสู เมืองอุชิซาร เปนพื้นที่ที่มีจุดเดนคือภูเขาขนาดใหญมีรูพรุนเหมือน
รวงผึ้ง รายลอมไปดวย หินทรงกระโจม กรวยควํ่า และเจดียเต็มไปหมด ที่สําคัญก็คือ



 

 

สวนหน่ึงของหินเหลาน้ีมีคนอาศัยอยูภายใน ในลักษณะ“บานถํ้า” มาชานานนับจากอดีต
ถึงปจจุบัน เปนการอยูอาศัยแบบ“เจาะเขาไป”ภายในหิน โดยไมมีการ“ทุบทําลายหิน”
เหลาน้ีทิ้งเพื่อปรับพื้นที่ใหราบเรียบแตอยางใด สวนบานที่ปลูกสรางขึ้นใหมก็ทําอยาง
กลมกลืน ไมทําลายทัศนียภาพ นับเปนการอยูอาศัยกับธรรมชาติอยางอิงแอบพึ่งพิงที่
นายกยองเปนอยางยิ่ง นําทานสู หมูบานอวานอส ซึ่งเปนหมูบานที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
เครื่องปم�นดินเผา และงานเซรามิก แทบทุกรานจะมีผลิตภัณฑจากงานปم�นวางอยูหนาราน 
แตในบานมีโชวเครื่องปم�นหมอทุกบาน อวานอสเปนเมืองเล็กๆท่ีมีแมน้ําไหลผาน แตเปน
แมน้ําที่มีตะกอนแดง ชาวบานเลยนําดินจากแมน้ํามาลองปم�นใชเปนอุปกรณ ของ
เครื่องใช ที่ใชภายในบาน เชน ถวย ชาม ไห ฯลฯ ตอมาไดเริ่มปم�นพวกโอง แจกัน และ
เครื่องประดับบาน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า (บุฟเฟ�ต)  ณ  โรงแรมท่ีพัก Alfina Cave Hotel 5* หรือเทียบเทา 
จากน้ันนําทานชมระบําหนาทองอันขึ้นชื่อของตุรกีไดเวลาอันสมควรนําทานกลับสู

โรงแรมท่ีพัก 
 
วันที่แปด       หุบเขาเดฟเรนท - PANORAMIC VIEW - Carpet School - หมูบานของ
นกพิราบ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูหุบเขาเดฟเรนท (Devrent Valley) หุบเขาแหงจินตนาการ ตื่นตากับ
อัศจรรยของภูมิประเทศที่แปลกตาท่ีดูคลายพื้นผิวดวงจันทร หรือดาวเคราะหดวงอ่ืน ใน
จักรวาลมากกวาพื้นผิวโลก เต็มไปดวยหินรูปทรงแปลกตา อิสระใหทานเก็บภาพ 
panoramic view  จากน้ัน นําทานเขาชมโรงเรียนสอนผลิตพรม (Carpet School 
& Factory) ชมวิธีการทอพรมแบบดั้งเดิมซึ่งถือไดวาเปนสินคาที่มีชื่อเสียงของตุรกี  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บายทานชมหมูบานของนกพิราบ โดยชาวบานไดขุดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใหนกมาอยู
อาศัยเพื่อจะไดเก็บขี้นกพิราบไป จากน้ันนําทานสูยานชอปปم�งใหทานไดมีเวลาเลือกชื้อ
ของฝากตางๆ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Kayseri   
**คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ** 

19.35-21.15  นําทานเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เท่ียวบินที่ TK2021 (บินภายในประเทศ) 
 

วันที่เกา    อิสตันบูล - กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   



 

 

 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก*** 

กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
กําหนดการเดินทาง ราคา/ บาท 

มิถุนายน 2562 
14-22 มิ.ย. / 21-29 มิ.ย. / 28 มิ.ย.- 6 ก.ค.  38,850 
พักเด่ียวเพิ่ม 7,900 
 
หมายเหตุ (1) 

1. ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา  

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.     คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด   (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)  
        และรวมต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยว (ไครซีรี-อิสตันบูล) 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 
3.    คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    
8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และที่ไมไดระบุ
ไวในรายการ  
4.คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  



 

 

6.คาธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น ( 90 USD/คน/ทริป) ชําระ
พรอมคาทัวรงวดสุดทาย  
7.คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุ
ในรายการ   
8.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึง

ไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  

 
หมายเหตุ (2) 
1. การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทั้งหมด 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดไมถึง
จํานวนอยางนอย 15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให
ถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   
4. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธเขา
เมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการ
ทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 



 

 

6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน 
ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตรา คาน้ํามันหรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา ตามสถานการณดังกลาว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  
 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ   
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 

ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเดี่ยวกรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม)   
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวัน

เดินทางได  
 กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง (Hand 

carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  
 
หมายเหตุ (3) 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ 
ปญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด  

2. เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไม
สามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัด
ให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไม
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดย
ปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 
 



 

 

โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 

ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไม
สามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู
ในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ันในกรณีที่มีการจัด
ประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  

กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บ
ทุกขนาดตะไบเล็บเป นตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดย
เด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูก
ทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑละไม
เกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนํา
ขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  
 
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การ
เรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนักกระเป�า
เดินทางเกินกวาทีส่ายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่อง
ไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว 
( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของ
กระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกินกระเป�าและสัมภาระที่มี
ลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)   


