
 

 

รหัสทัวร GOH1903590 
ทัวรตุรกี อิสตันบูล คูซาดาสึ สเุหราสีน้ําเงิน พระราชวังโดลมาบาเช 
ลองเรือบอลฟอรัส 8 วัน 5 คืน (TK) 
อิสตันบูล   อิชเมียร   บานพระแมมารี   เอเฟซุส   คูซาดาซ ึ  ปามุคคาเล 
เฮียราโพลิส   ปามุคคาเล   คอนยา   พิพิธภัณฑเมฟลานา   คัปปาโดเกีย 
โชวระบําหนาทอง   นครใตดิน   พิพิธภัณฑกลางแจง   ฮิปโปโดม 
สุเหราสีน้ําเงิน   ฮาเยียโซเฟย   สไปซมาเก็ต   พระราชวังโดลมาบาเช 
ลองเรือบอสฟอรัส   พระราชวังทอปกาป   ตลาดแกรนดบารซาร 

 



 

 

 
 

บินตรงสูตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช แอร | อิสตันบูล | คูซาดาส ึ| ปามุคคาเล  
 คัปปาโดเกีย | สุเหราสีน้ําเงิน | พระราชวงัโดลมาบาเช | ลองเรือบอลฟอรัส  

  
  
 

 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 69 
 

วันที่ 2 อิสตันบูล – อิชเมียร – บานพระแมมารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบนิเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

จากน้ันนําคณะเดินทางสู อาคารผูโดยสารในประเทศ 

เดนิทาง พฤศจกิายน - ธันวาคม 2562 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. อิสตนับลู – อิชเมียร ์– บา้นพระแม่มารี – เอเฟซุส – คซูาดาซึ 
วนัที� 3. คซูาดาซ ึ– ปามคุคาเล – เฮียราโพลิส 
วนัที� 4. ปามคุคาเล – คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย – โชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง 
วนัที� 5. คปัปาโดเกีย – นครใตด้ิน – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ – อิสตนับลู 
วนัที� 6. ฮิปโปโดม– สเุหรา่สีนํ�าเงิน – ฮาเยียโซเฟีย – สไปซม์าเก็ต                                               
วนัที� 7. พระราชวงัโดลมาบาเช – ลอ่งเรือบอสฟอรสั – พระราชวงัทอปกาปึ – ตลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์– สนามบิน 
วนัที� 8. อิสตนับลู - กรุงเทพฯ 
 

ราคาแนะนาํเพยีง 35,888.- 



 

 

08.00 น. ออกเดินทางตอสูเมืองอิชเมียร (Izmir) โดยเท่ียวบิน TK 2312 
09.20 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ตั้งอยู

ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ํา
ไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เปนโครงสราง
ฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมนั ซึ่งผูต้ังถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือก
ที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานคร
ใหญ ที่เติบโตรุงเรืองอยูบนที่ราบเบื้องลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมือง
ดานบน (upper town) จะเปนพื้นที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวัง
และพื้นที่ใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนชั้นสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดา
ทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินเขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่
สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The 
Library of Celsus) หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามี
รูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหง
ความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง 
สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 คน 
เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดง
ตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมี
การจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครั้งคราว หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี ชม
โบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออก
เดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน นําทาน
เขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทาย
ที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชี



 

 

ตาบอดชาวเยอรมั นชื่ อ  แอนนา แค เทอรีน  เอม เมอริช  Anna Catherine 
Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากน้ัน นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา 
Leather Fashion House ใหทานไดอิสระเลือกซื้อ เสื้อหนังคุณภาพดี พรอม
แบบดีไซนที่ทันสมัย 

 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GRAND BELISH หรือเทียบเทา     

  
วันที่ 3 คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําทานเขาชมปามุคคาเล 

(Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน้ําแรรอนที่มี
แรธาตุแคลเซี่ยมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้น
น้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปน
หินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิตั้งแต
ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะ
เชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค
ทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได 
จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส 
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใน
ป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัด
โรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่
แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยู อีก 
ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําท่ีศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในปามุคคาเล สถานที่
สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PAM THERMAL หรือเทียบเทา    

 

วันที่ 4 ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – คัปปาโดเกีย –  
โชวระบําหนาทอง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกนําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของ
ภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี    ระหวางทางแวะ  ”
คาราวานสไลน”  นําทานเขาชมที่ พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี 



 

 

(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตาน
อาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ 
ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอ่ืนจัดเปนครัว หองน้ํา และหองนอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เริ่ม

กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวา ชายคนน้ีเปน
ผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตให
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
หลังจากนั้นออกเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศ
อันนาอัศจรรยที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่
แปลกตาสวยงามยิ่งนัก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือ

ช่ือที่นาตื่นตาตื่นใจ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AVRAYSA หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 5 คัปปาโดเกีย – นครใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจง – อิสตันบูล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตอง

ออกจากโรงแรม 05.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่ง
ที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยู
ในคาทัวร ราคาโดยประมาณ  200-230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอ
สอบถามแจงความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางใน
การใหขอมูลและคําแนะนําเทานั้น) ** 



 

 

 
นําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนา
อัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับ
ถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะ
แผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและ
เสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบน
ดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโก
ใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี แลวนําทานเขา
ชมนครใตดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเปนที่หลบ
ซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิต
ความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ

กลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้า
เปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่
ไม เห็นดวยกับศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet 
Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ



 

 

ประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
สนามบิน 

   
19.50 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2009 
21.20 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUA หรือเทียบเทา  
    

วันที่ 6 ฮิปโปโดม– สุเหราสีนํ้าเงิน – ฮาเยียโซเฟย – สไปซมาเก็ต                                              
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียก
โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขง
รถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสีนํ้าเงิน  (Blue 
Mosque)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง  ชื่อน้ีไดมาจาก
กระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ซึ่ง
เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลา
สรางทั้งหมด 7 ป  จากน้ันนําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia 
Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) 



 

 

เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา 
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปน
ตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําท านเขาชมอางเก็บนํ้ าใตดิน เยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The 
Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล 
สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 6 
กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญคํ้า
เรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทาน
ถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ จากน้ันเดินทางสูตลาดส
ไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝาก
ไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอัน
ขึ้นชื่อของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUA หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 พระราชวังโดลมาบาเช – ลองเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาป –  
ตลาดแกรนดบารซาร – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 

ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแกวเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดใน
โลก จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เชื่อมทะเลดํา 
(The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางตั้งแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงาม
แลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกี
อีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวัง
โดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งลวนแลวแตสวยงาม
ตระการตาท้ังสิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทบั

ของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจบุันพระราชวงัทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรตั กริชทองประดบั
มรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื่องทรงของสุลตาน
ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปดปรบัปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมได
ทั้งหมด) เดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) 
หรือ แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางครัง้แรกในสมัย
สุลตานเมหเม็ดที่ 2 เมือ่ป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกวา 2 แสนตารางเมตร 
ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ตัง้แตทองหยอง เครื่องประดบั 
พรม เครื่องเงิน เคร่ืองหนัง กระเบ้ือง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม 
ของท่ีระลึก ฯลฯ ที่น่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังน้ันจึงตั้งราคาสินคา
เอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก   ไดเวลาอันสมควร  นําทานเดินทางสู
สนามบินอิสตันบูล  



 

 

20.15 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 
 

วันที่ 8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 
09.50 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
********************************************************************************************
*********************************************************** 
  

ราคาแนะนําเพียง 
WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHTS 

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน  
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

04-11 พ.ย. 62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 13,088.- 4,900.- 
13-20 พ.ย. 62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 13,088.- 4,900.- 
03-10 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 14,000.- 4,900.- 
11-18 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 13,675.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ



 

 

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

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด 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  (30 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 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. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. 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 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 


