
 

 

รหัสทัวร GOH1903589 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล ปามคุคาเล คัปปาโดเกีย  
ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 9 วัน 6 คืน (TK) 
อิสตันบูล   พระราชวังทอปกาป   แกรนด บาซาร   ชานัคคาเล 
มาไมจําลองแหงทรอย   เพอรกามัม   คูซาดาสึ   เมืองโบราณเอเฟซุส 
บานพระแมมารี   โรงงานเคร่ืองหนัง   ปามุคคาเล   ปราสาทปุยฝ�าย 
เมืองโบราณเฮียราโพลิส   คอนยา   พิพิธภัณฑเมฟลานา   นครใตดิน 
โชวระบําหนาทอง   คัปปาโดเกีย   ฮิปโปโดม   สุเหราเซนตโซเฟย 
สไปซมารเก็ต   ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส 

 



 

 

 
บินตรงสูตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช แอร | เท่ียวสบายๆ ดวยไฟทบินภายใน 1 เท่ียว   

อิสตันบูล | ปามคุคาเล | คปัปาโดเกีย | ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส   
 

 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

เดนิทาง  พฤศจกิายน - ธันวาคม 2562 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. อิสตนับลู – พระราชวงัทอปกาปึ - แกรนด ์บาซ่าร ์- ชานคัคาเล 
วนัที� 3. ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแห่งทรอย – เพอรก์ามมั - คซูาดาส ึ
วนัที� 4. คซูาดาส–ึ เมืองโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแม่มารี – โรงงานเครื�องหนงั – ปามคุคาเล่ 
วนัที� 5. ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คอนย่า  
วนัที� 6. คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา –  นครใตด้ิน - โชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง – คปัปาโดเกีย 
วนัที� 7. Optional บอลลนู – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – โรงงานทอพรม – สนามบิน – อิสตนับลู  
วนัที� 8. อิสตนับลู - ฮิปโปโดม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สเุหรา่สีนํ�าเงิน – สไปซม์ารเ์ก็ต –  
 ลอ่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั - สนามบิน 
วนัที� 9. กรุงเทพฯ    

ราคาแนะนาํเพยีง 34,900.- 



 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 

เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
21.45 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 65 

** คณะเดินทางตั้งแตวันที ่05 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.50 น. และถึง
อิสตันบูล เวลา 05.45 น. ** 

วันที่ 2 อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาป - แกรนด บาซาร - ชานัคคาเล 
 04.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน

นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ 
คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี จากน้ันนําทานเขาชม
พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับของสุลตานแหง
ราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใช
เก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลาย
ครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลตาน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมี
การปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด) จากน้ันนําทาน
เดินทางสูตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบา
ซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เมื่อ
ป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000 
ราน ขายของสารพัด ตั้งแตทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง 
กระเบ้ือง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของท่ีระลึก ฯลฯ 

 

 



 

 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากน้ันนําทานลงเรือเฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
ชานัคคาเล (Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขน
ถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับตั้งแตสุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางป�อมปราการขึ้นที่น่ีเมื่อ
ป 1452  เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ต้ังของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 
1 เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพ่ือบีบใหตุรกี
ถอนตัวออกจากสงครามโลก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TROIA TUSA HOTEL หรือเทียบเทา     

วันที่ 3 ชานัคคาเล – มาไมจาํลองแหงทรอย – เพอรกามัม - คูซาดาส ึ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of Troy) ปจจุบัน
กรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหน่ึง จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ตั้งอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจาก
ทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ผานชมเมืองเพอรกามัม เปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก 

ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนที่สูง เปน
โครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูตั้งถิ่นฐานในสมัยน้ัน
มักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหา
นครใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมือง
ดานบน (upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและ
พื้นที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนชั้นสูงเทานั้น สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู
ในสวนของเมืองดานลาง ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) 



 

 

 
คํ่า 

 
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AYMA HOTEL หรือเทียบเทา    

วันที่ 4 คูซาดาสึ– เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี – โรงงานเคร่ืองหนัง –  
ปามุคคาเล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ
และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of 
Celsus)  หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 
องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และ
เทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดี
ชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรง
ละครเอเฟซุส  ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปน
อันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไล
ระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปน



 

 

ครั้งคราว หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of vergin mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่

สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดย
แมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ค .ศ . 1774-1824  หลังจากน้ันนําทานเยี่ ยมชมโรงงานหนังชั้น นํา 
Leather Fashion House โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเทา     

วันที่ 5 ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนยา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่ง
เกิดจากน้ําแรรอนท่ีมีแรธาตุแคลเซี่ยม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา 
ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะ
แข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิ
ตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะ
เช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน
ปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสราง



 

 

เมื อ ง เฮี ย ราโพ ลิ สล อม รอบ  จาก น้ั นนํ าท านชม เมื องโบ ราณ เฮี ยราโพ ลิ ส 
(Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1แหงแพรกา
มุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 
1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบัน
ตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ํา
โรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของ
ภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BERA HOTEL หรือเทียบเทา     

วันที่ 6 คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา –  นครใตดิน - โชวระบําหนาทอง – คัปปาโดเกีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum)  เริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 
1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวาชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม 
หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม 
โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพนัธท่ีดีระหวางกัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City) ซึ่งเปนที่หลบซอนจากการรุกรานของ
ขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  
จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี 
ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย   

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของ 
ตุรกีอันลือช่ือท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 7 Optional บอลลูน – พิพิธภัณฑกลางแจง – โรงงานทอพรม – สนามบิน –  
อิสตันบูล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

 
 



 

 

** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก
โรงแรม 05.00 น.ชมความ 
 
งดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 
ชั่วโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ตอ 1 
ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียง
ตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทาน้ัน) **  

 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑกลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่ งเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงาน
เซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทาน
เลือกซื้อตามอัธยาศัย 

กลางวัน 
บาย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูหุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ 
ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไป
เกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูง
ที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย นําทานเดินทางสูโรงงาน
เคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา
พื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตาม
อัธยาศัย 

17.00 น. นําทางเดินทางสูสนามบินเนฟเซไฮร โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 
19.50 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK2009 

** คณะเดินทางต้ังแตวันที ่24 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.40 น. และถึง
อิสตันบูล เวลา 22.15 น. ** 

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WOW HOTEL AIRPORT หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 8 อิสตันบูล - ฮิปโปโดม – สุเหราเซนตโซเฟย – สุเหราสีนํ้าเงิน –  
สไปซมารเก็ต – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส - สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียก
โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมา
และศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน จากน้ันนําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย 
(Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่ อ ในป จจุบั น  พิ พิ ธภัณ ฑ ฮาเยีย โซ เฟ ย 
(Ayasofya Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมา
ถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง 
และ ถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมา
กลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน นําทานเขาชม
สุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหง
หน่ึง  ชื่อน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสราง
ขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 
1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทาน

สามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให
เลือกซื้อมากมาย จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อม
ทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาว
ทั้งสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา
สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงาม
แลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกีอีก
ดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมา
บาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแลวแตสวยงามตระการตา
ทั้งสิ้น 



 

 

 
 

20.15 น. ออกเดินทางสูอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK64 
 ** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 24 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. และถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 10.05 น. ** 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ    

09.50 น. คณะเดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
          
 
********************************************************************************************
*********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
FEEL GOOD IN OTTOMANS  

ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

05-13 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 11,195.- 6,900.- 
21-29 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 11,195.- 6,900.- 
02-10 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 12,195.- 6,900.- 
13-21 ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 11,195.- 6,900.- 
23-31 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,195.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน หากไมสง

สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (35 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ดอลลาสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 


