
 

 

รหัสทัวร POE1900975 
ทัวรตุรกี UNSEEN TURKEY 8 วัน 5 คืน (TK) 
ปราสาทปุยฝ�าย   นครใตดินไคมัคลี   สุเหราสีน้ําเงิน   ชองแคบบอสฟอรัส 
พระราชวังทอปกาป   เมืองโบราณเอฟฟซุส   วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน 
พิพิธภัณฑกลางแจง   ทะเลสาบเกลือ   โรงละคร Great Theatre 
มาไมแหงกรุงทรอย   ฮิปโปโดรม 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง        เดือน มิถุนายน 2562 เทาน้ัน 
   ราคา 29,900.- บาท  
วันเดินทาง 09-16 ม.ิย. / 13-20 ม.ิย. / 16-23 ม.ิย. / 21-28 ม.ิย. 
 23-30 ม.ิย. / 30 มิ.ย.-07 ก.ค. 
 
วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภูมิ 
18.00 น. พบกันที่  เคานเตอรเช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิช แอรไลน TK  

เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง 

21.45 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน 
เท่ียวบินที ่TK 65  (บินตรง) 

  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 
วันที่สองของการเดินทาง     กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล 
04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และรับ

กระเป�าเรียบรอยแลว    นําทานเดินทางสูโรงแรม เพ่ือรับประทานอาหารเชา     
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสค
ซึ่งเหลือแคสวนปลายที่ยาว 20 เมตร แตกระน้ันก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้ง
เสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีคายิ่ง จากน้ันนําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน 
Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ําเงินเปนเพราะเขาใชกระเบื้องสีน้ําเงินใน
การตกแตงภายใน ซึ่งทําเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิป 
เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่
จะตองทําพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เทากับสุเหราที่นครเมกกะ จากน้ันนําทาน
เดินตอไปชมสถานที่ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สุเหราเซนต
โซเฟย Mosque of Hagia Sophia ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาว
มุสลิม ในอดีตโบสถแหงน้ีเปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมีเสางามคํ้ายันนํา
ทานเขาชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace สรางขึ้นในสมัยสุลตานเมห
เมตที่ 2 เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑพระราชวังทอปกาป 
หองที่โดงดังและเปนที่สนใจคือหองทองพระคลังอันเปนที่เก็บสมบัติ และวัตถุลํ้าคา



 

 

มากมาย โดยมีกริชแหงทอปกาปดามประดับดวยมรกตใหญ 3 เม็ด กับเพชร 86 
กะรัต เปนไฮไลทที่สําคัญ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
จากน้ันนําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus 
ซึ่งเปนชองแคบขนาดใหญและสองฝم�งมีความสวยงามมาก ชองแคบน้ีทําหนาที่เปน
เสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหวาง ทะเลดํา The Black Sea เขา
กับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหทานไดชม
ทิวทัศนทั้งสองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่ เปนจุด
ยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีป�อมปนตั้งเรียง
รายอยูตามชองแคบเหลาน้ี จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชเลียบชายฝم�งสู เมือง
อีเซียบัท Eceabat (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.20 
ชั่วโมง) เปนเมืองเล็ก ๆ ที่อยูบริเวณทาเรือที่จะขามฟากสู เมืองชานัคคาเล 
ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่ง
ชายทะเล  
ผานบานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐี ปศุสัตว แปลงการเกษตร เมืองถึงทาเรือ ณ 
เมืองอีเซียบัทแลว     นําทานขามฟากสู เมืองชานัคคาเล Canakkale (ใชเวลา
น่ังเรือ ประมาณ 45 นาที) ตั้งอยูริมทะเลมารมารา จากนั้น ชม มาไมแหงกรุง
ทรอย Wooden Horse of Troy อันโดงดัง ซึ่งเปนหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณอัน
ชาญฉลาดในสมัยน้ัน เปนมาตัวเดียวกันกับที่ใชแสดงภาพยนตรอันโดงเร่ือง Troy  
นํามาเปนสัญลักษณของกรุงทรอย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดถายภาพ อิสระใหทานได
ถายเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 
พักคางคืน ท่ี     Troia Tusan Hotel  4*    หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรกี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สามของการเดินทาง     เมืองชานัคคาเล-เมืองอิซเมียร-เมืองปามุคคาเล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองอิซเมียร Izmir (ระยะทาง 385 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน
และภูมิประเทศอันสวยงาม ผานหมูบานเล็กที่มีอาชีพเกษตรกรรม และทําปศุสัตว
เสียเปนสวนใหญ 

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
จากน้ันนําทานชม เมืองโบราณเอฟฟซุส City of Ephesus อาคารที่ เปน
สัญลักษณของ นครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และ
อาคารสําคัญอีกแหงคือ วิหารแหงจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 
สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงน้ีคืออยูในสภาพที่
สมบูรณมาก จากน้ันปดทายกันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส 
คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่ น่ัง 
สามารถจุคนไดถึง 25,000 คน ซึง่คิดเปน 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน สราง
สมัยกรีกโบราณ ไดเวลาพอสมควร   นําทานชอปปم�ง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนัง
คุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนัง
สงใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให
ทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองปามุคคาเล 
Pamukkale (ระยะทางประมาณ 192 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
พักคางคืน ท่ี     Ninova Thermal Hotel 4* 
หรือเทียบเทา มาตรฐานของตุรกี  

วันที่ส่ีของการเดินทาง     เมืองปามุคคาเล-เมืองคอนยา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย (ปามุคคาล) เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน นําทานชม
หนาผาที่ขาวกวางใหญดานขางของอางน้ํา เปนรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตก
แชแข็ง ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝ�าย น้ําแรที่ไหลลงมาแต
ละชั้นจะแข็งเปนหินปูน หอยยอยเปนรูปรางตาง ๆ อยางมหัศจรรย น้ําแรน้ีมี



 

 

อุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม
เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง 
โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถ
รักษาโรคได คําวา “ปามุคคาเล” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ�าย” 
Pamuk หมายถึง ปุยฝ�าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่
เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส  
ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูง ไหลรินลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากึ” ที่ต้ังอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออลนขึ้นมาเหนือผิวดิน และ
ทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิ
ประเทศเกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเปน
เอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําให ปามุคคาเล ไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ออกเดินทางสู เมืองคอนยา Konya (ระยะทาง 395 กิโลเมตร ใชเวลาน่ังรถ
ประมาณ 5 ชั่วโมง) เปนเมืองที่ นิยมใชเปนจดุพักของการเดินทางในอดีตเคยเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก ซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกใน
ตุรกี หรือที่ยุคน้ันเรียก อนาโตเลีย เปนอูขาวอูน้ําของประเทศ ระหวางทางใหทาน
ไดแวะถายภาพกับ ทุงลาเวนเดอร ใหทานไดชื่นชมความสวยงามของทุงลาเวน
เดอร ท่ีมีความกวางถึง 120 ตารางกิโลเมตร ซึ่งดอกลาเวนเดอรจะออกดอกบาน
สะพรั่งรอใหทานไดแวะมาถายภาพสวยๆ และดอกลาเวนเดอรน้ีจะมีเฉพาะชวง 
วันที่ 10 มิ.ย.-10 ส.ค. ของทุกปเทาน้ัน (การชมดอกลาเวนเดอรน้ันจะขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิอากาศเปนสิ่งสําคัญ) ใหทานไดอิสระกับการถายภาพทุงดอกลาเวนเดอร
ไดตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานออกเดินทางตอสูเมืองคอนยา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
พกัคางคืน ท่ี     Ozkaymak Hotel 4*   หรือเทียบเทา มาตรฐานของตุรกี  
 
 
 
 



 

 

วันที่หาของการเดินทาง     เมืองคอนยา-เมืองคัปปาโดเกีย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหวางทางใหทานไดแวะพัก
เปลี่ยนอิริยาบถดวยการเขาชม Caravansarine สถานที่พักแรมของพอคาชาว 
เติรก สมัยออตโตมัน ที่ยิ่งใหญ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
นําทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air Museum ซึ่งเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการ
ป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต ชม โบสถเซนต
บารบารา St. Barbar Church โบสถมังกร Snake Church และ โบสถแอป
เปم�ล Apple Church แวะชม โรงงานทอพรม อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของ
ที่ระลึกไดตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต 
พักคางคืน ท่ี     Goreme Kaya    หรือเทียบเทา โรงแรมตกแตงสไตลถํ้า        

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถํ้าเต็ม จะเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 
วันที่หกของการเดินทาง    เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคารา 
05.00 น. สําหรับทานที่สนใจ ทัวรขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตยยามเชา พรอมกัน ณ บริเวณล

อบบีข้องโรงแรม 
 (ทัวร น่ั งบอลลนน้ีไม ไดรวมอยู ในคาทัวร  คาขึ้นบอลลูนประมาณทานละ 
230USD ในกรณีที่ชําระเปนเงินสด และ 240USD ในกรณีที่ชําระดวยบัตร
เครดิต) 
เจาหนาท่ีบริษัทบอลลูน รอรับทาน เพื่อเปดประสบการณใหมท่ีไมควรพลาด 
(สําหรับทานที่ไมไดซื้อ ทัวรขึ้นบอลลูน อิสระพักผอนที่โรงแรมไดตามอัธยาศัย) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานชม นครใตดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไป เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรู เมืองใตดินแหงน้ีมีครบเครื่อง



 

 

ทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร 
โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเปนหุบเขา รองลึก เนินเขา กรวยหินและเสา
รูปทรงตางๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia  เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไทต 
(ชนเผารุนแรกๆท่ีอาศัยอยูในดินแดนแถบน้ี) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” ตั้งอยูทาง
ตอนกลางของตุรกี เปนพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟ
ฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลานปที่แลว เถาลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวน
มหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเปนแผนดินชั้นใหมขึ้นมาจากน้ันกระแส น้ํา 
ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับลานป
จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทง กรวย 
ปลอง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูคน
ในพื้นที่เรียกขานกันวา “ปลองไฟนางฟ�า” ในปค.ศ.1985 ยูเนสโกไดประกาศให
พื้นที่มหัศจรรยแหงน้ีเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี     
แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่
ระลึกไดตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู กรุงอังคารา Ankara (ระยะทาง 271 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหวางทางแวะเที่ยวชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ใหทานไดถายภาพทะเลเกลือที่ใหญที่สุด
ของประเทศตรุกี ซึ่งเปนปรากฏการความมหัศจรรยทางธรรมชาติ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม  
พักคางคืน ท่ี     Sergah Hotel 4*    หรือเทียบเทา มาตรฐานของตุรกี    
 
 
 
 
 
     



 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง    กรุงอังคารา-กรุงอิสตันบูล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5.30 ชั่วโมง)  

บาย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช Dolmabahce Palace เปนพระราชวังที่
สะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของ
จักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 12 ป เปนศิลปะผสมผสานของยุโรป
และตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไมคํานึงถึงความสิ้นเปลืองใด 
ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซึ่งอยูเหนืออาวเล็ก 
ๆ ที่ ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดวยหองหับตาง ๆ และ
ฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 
4.5 ตัน นําทานสู ยานชอปปم�ง ตลาดสไปซ มารเก็ต Spice Market หรือตลาด
เครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปน
เครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเล่ืองชื่อของตุรกี อยาง แอปป
ลิคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ ไดตามอัธยาศัย ไดเวลาพอสมควรนําทานสู
ยาน ทักซิม สแควร Taksim Square เปนยานคึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล 
และเปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยูในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล 
คําวา  Taksim หมายถึง การแบงแยก หรือ การกระจราย ซึ่งมีท่ีมาจากในรัชสมัย
ของ Sultan Mahmud I สถานที่แหงน้ีเคยเปนที่ต้ังของอางเก็บน้ําในยุคของออต
โตมันและเปนจุดที่สายน้ําจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังสวน
อ่ืน ๆ ของเมืองนอกจากน้ีคําวา Taksim   ยังหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษใน
เพลงคลาสสิคของตุรกีอีกดวย ระหวางที่เราเดินเพลินบางชวงเวลาจะมีรถรางสี
แดงที่วิ่งมาตามรางมีกิจกรรมพิเศษบนรถรางไดนักทองเท่ียวไดเห็นการแสดงตาง
บนรางไดตลอดเวลานอกจากน้ี Taksim Square ยังรายลอมไปดวยรานอาหาร
ตุรกี, รานคา, ผับ, คาเฟ�และรานอาหารจานดวนนานาชาติมากมายไดแก Pizza 
Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King  และสินคาแบรนดเนม ชื่อ
ดัง อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

(เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน บริษัทฯ จึงของดบรกิารอาหารคํ่า) 
20.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร 
 



 

 

วันแปดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 
01.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน 

เท่ียวบินที่ TK 68 
  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** End of Service *** 
  
กําหนดการเดินทาง        เดือน มิถุนายน 2562 เทาน้ัน 
   ราคา 29,900.- บาท 
วันเดินทาง 09-16 มิ.ย. / 13-20 มิ.ย. / 16-23 มิ.ย. / 21-28 มิ.ย. 
 23-30 มิ.ย. / 30 มิ.ย.-07 ก.ค. 
 

พักหองเด่ียว เพิ่ม 7,000.- บาท 
เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาสําหรับเด็ก 

เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น 
ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวรเร่ิมตนที่ทานละ  98,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันไดก็
ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามันท่ีปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที ่
สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยันเทาน้ัน (คิด ณ วันที่ 25 เม.ย. 2562) ** 

 
ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนักทองเท่ียวทราบกอนการเดินทาง 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน 
บริษัทฯ ขอแนะนําใหนักทองเที่ยวเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 
กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว นักทองเที่ยวไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางได 
กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นทองเที่ยว ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม) 
กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)       
อัตราคาบริการน้ีรวมถงึ 



 

 

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลนส (น้ําหนักกระเป�าเดินทาง 
ไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน) 
คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 
คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมครอบคลุมผูท่ีมีอายุเกิน 85 ป) 
คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ําดื่มบริการบนรถ 
วันละ 2 ขวด 
คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบุ 
เจาหนาท่ีไกดคนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราคาบริการน้ีไมรวมถึง 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ที่ไมไดระบ ุ
คาทิปไกดทองถิ่น (3.00USD / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ทาน / วัน) (คิดเปน 6 
วัน รวมเทากับ 30 USD) 
คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 USD /ทาน / วัน (คิดเปน 8  วัน รวมเทากับ  24 USD) 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม อันซีน ตุรกี 8 วัน (โปรโมช่ัน) 
การชําระเงิน 
งวดที1่: สํารองที่น่ังมัดจําทานละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง 
งวดที2่:  ชําระสวนที่เหลอืท้ังหมด    ภายใน 45 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 
 

*** เม่ือทานชําระมัดจําแลว ไมสามารถคืนเงินมัดจําไดทุกกรณี *** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 25 ทาน โดย

จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 
ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 4,000 บาท  
ในกรณีที่มีผูเดินทาง 16-24 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
อาทิ การลาชาของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  
อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหได
มากที่สุด 

 เน่ืองจากการทองเที่ยวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไม
สามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวร
จัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และไม
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว  หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวัน

เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผู
กําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถาทาง
บริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
(ในกรณีที่ต๋ัวเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทาน้ัน) 

 ที่น่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long Leg 
น้ันขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ชวงระยะเวลาที่กําลังเช็คอินเทาน้ัน 

 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝ�ายขาย
กอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศ
โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิกบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆท่ีเกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 



 

 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ
แจงแลวขางตน 
 

โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู Twin/Double ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพัก

แบบ 3 ทาน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน
ตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว Single, หองคู Twin/Double หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ 
อยูคนละชั้น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกตางกับมาตรฐานระดับสากล 
และในโปรแกรมที่ระบุชื่อของและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเปนการรับรองมาตรฐาน
ระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทาน้ัน ไมสามารถเปรียบเทียบกับ
ระดับสากลได 

 
กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัด

เล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตน กรุณาใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูก
ทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุ
ภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึง
สามารถนําขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
 



 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20-23

กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละ
สายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ไดหาก น้ําหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม และมีความกวาง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 


