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BW…WONDERFUL TURKEY 8วนั/5คืน 
กรงุอิสตนับลู – เมอืงคปัปาโดเกีย – เมอืงคอนย่า – กรงุทรอย 

**พกัโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตรุก)ี และ โรงแรมถำ้ 1 คนื** 
บนิตรงสูก่รงุอสิตนับลู และ บนิภายใน 1 ขา 

ประเทศตรุก.ี..นำทา่นเทีย่วชม 3 มหาอาณาจักรอนัยิง่ใหญ ่ 
บนแผน่ดนิของ 2 ทวปี ชมมหศัจรรยม์รดกจารกึโลกทัง้ 4 แหง่ 

ประเทศที่มีผู้อยู่อาศยัมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามอีารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ 
อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย 

 
 
 

เมอืงคปัปาโดเกยี โรงแรมถำ้ 

เลือกทำ Option Balloon เมอืงอิสตนับลู ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั 

กรงุทรอย พระราชวงัโดลมาบาเช ่เมอืงคอนยา่ มสัยิดสนีำ้เงนิ 
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*** บรษิทัทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ์รบัจองทวัร ์สำหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางไดร้บัวคัซนี 
ครบ 2 เข็มแลว้เทา่นัน้ *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรงุอิสตันบูล   by TK 69 : 23.30 – 05.15  B L D  

2 

อิสตันบูล (บนิภายใน TK2010 : 06.35 – 07.50)  
กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม-พพิิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน 
Underground City - โรงงานพรม – โรงงานเพชร – โรงงานเครือ่งปั้นดนิเผา - 
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร ์

 

  
CAVE HOTEL  

IN CAPPADOCIA 

3 เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน ์– เมืองคอนย่า 
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล                                                 

   HOTEL IN PAMUKKALE 

4 เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาส ึ– โรงงานเครือ่งหนัง    HOTEL IN KUSADASI 

5 เมืองคูซาดาสึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรงุทรอย – ชานัคคาเล    HOTEL IN CANAKKALE 

6 
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส   
พระราชวงัโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต 
 

   
HOTEL IN ISTANBUL 

7 
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี – 
SHOPPING MALL 
สนามบินกรุงอิสตันบูล  

   
 

8 by TK 68 : 01.45 – 15.25 กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       

กำหนดการเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร / ทา่น 
14-21 กรกฎาคม 2565 
11-18 สงิหาคม 2565 
15-22 กนัยายน 2565  
20-27 ตลุาคม 2565 

44,900.- 

รบัฟรี!!!  

✓ พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ

ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีก าไรของแทจ้ากตรุกี 

✓ ชาแอปเป้ิล (Apple tea) ชาพ้ืนเมือง ไม่มีคาเฟอีน 
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19.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิเตอร์

กิช แอร์ไลน์ (TK)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรงุอสิตันบลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
05.15 น. เดินทางถงึสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยน

เครื่องเพื่อเดินทางต่อ สู่กรุงเคย์เซอรี่  
06.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเคย์เซอรี่ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2010 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเคย์เซอรี่ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปา

โดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุม
พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะ
แผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิ
ประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี  
นำท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่
เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียน
ยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนที่
คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของ
จักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจำนวนมากมายที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณนี้  
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)           กรุงอิสตนับูล (บินภายใน) – กรุงเคยเ์ซอรี่ – เมืองคปัปาโดเกีย 

                                                   เมืองเกอเรเม– พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – นครใตด้ิน  

                                                   โรงงานพรม – โรงงานเพชร – โรงงานเครื่องป้ันดินเผา 

     หมู่บา้นโบราณอุชิซาร ์

*** บินตรงสู่กรุงอิสตนับูล / มีจอทีวีทุกที่นัง่ / บริการเสิรฟ์อาหารรอ้น 2 ม้ือ *** 
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นำท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึง่เป็นศูนย์กลางของศาสนา
คริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพ่ือ
สร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  
 
 
 
 
 
 
นำท่านชม นครใต้ดิน Underground City เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการขุดเจาะ
พื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้อง
โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์ 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมส่วนใหญ่ที่ผลิตใน
ตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมที่ทอจากขนสัตว์ หรือพรมที่ทอจากฝ้าย และพรมที่ทอจาก
ไหม แล้วนำท่านชมโรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น เทอควอย อาร์เทมิส เพชร และพลอย ที่
ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและยังมีความโดดเด่นให้ท่านได้เลือกชมและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเครือ่งปั้นดินเผา สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศตุรกี ด้วยประวัติอันยาวนานและ
กรรมวิธีการผลิตที่ประณีตสวยงาม ทำให้เครื่องปั้นดินเผาของเมืองคัปปาโดเกียกลายเป็นของฝากที่นิยมซื้อให้
กันอันดับต้นๆ ของประเทศตุรกีเลยก็ว่าได้ 
นำท่านแวะถ่ายรูปหมู่บ้านโบราณอุชิซาร์(Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่บนเขา
กลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง วิวจากด้านบนสามารถ
มองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้รอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนจริงที่อยู่อาศัยในบ้านท่ีขุดเข้าไปใน
ภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกได้ว่าเป็นบ้านจอมปลวก ในสภาพแวดล้อมเดิมมายาวนานหลายร้อยปี 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA (โรงแรมถ้ำ) (คืนที่ 1) 

หมายเหตุ  ในกรณีโรงแรมถ้ำเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน 
คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
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 **สำหรบัทา่นใดทีส่นใจขึ้นบอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะต้องออกจากโรงแรม 04.30 น.ชมความงดงามของเมือง
คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง   โดยต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป (ค่าขึ้นบอลลูน
ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา USD 230 ต่อ 1 ท่าน)** หากท่านสนใจ สามารถสอบถามราคาได้จากหัวหน้าทัวร์ ก่อนชำระเงิน 
*** 
 
 
 
 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นนำท่านออกนำท่านออกเดินทางสู่  เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเป็นเมือง
หลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีก
ด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของ
ประเทศตุรกี ***ระหว่างทางแวะถ่ายรปูดา้นนอก*** ”คาราวานสไลน”์ ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่าน
ฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่ 
 
 

หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัด
ลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana 
Museum) หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลา
นา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนา
อิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยน

วนัที่สามของการเดินทาง (3)           เมืองคปัปาโดเกีย – เมืองคอนยา่ – คาราวานสไลน ์  

     พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – เมืองปามุคคาเล่                                                  

 

 

หมายเหต ุ : [บริษัทตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลูนในตรุกีมีประกนัภยัใหก้ับทุกท่าน  แต่ส าหรบั

ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลมุการท ากิจกรรมข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท] 
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มานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง)  เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้น
จากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน
ปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือผิว
ดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นช้ัน ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ปามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียรา
โพลิส ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 
สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์   
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN PAMUKKALE 5* มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที่ 2) 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามคุคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจาก

น้ำแร่ร้อนที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นชั้นน้ำตก มีสีขาว
คล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงาม
และน่าอัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมา
ดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และ
โรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบซึ่งใช้เป็น
สถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี้มี
แผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)  เมืองริมทะเล  
 ที่พักต่างอากาศที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ในช่วงฤดูร้อนชาวตุรกีมักจะมา

ล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาดที่นี ่ 
 จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานเครื่องหนัง คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ที่สินค้าแบรนด์เนมดังๆ จากทั่วโลก มักจะส่ง

มาให้โรงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดังอื่นๆ อีกมากมาย 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN KUSADASI 5* มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที่ 3) 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 
 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)  ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - คุซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซสุ (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานคร
แห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุด
เซลซุส (The Library of Celsus) ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 
องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูป
แกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์นี้เป็นของจำลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรียและตั้ง
แสดงอยู่ที่พิพธิภัณฑ์กรุงเวียนนา  
 
 
 
 
 
แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรง
ละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือ
ร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวก
ของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
นำท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชม.)  ปัจจุบันกรุง
ทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่ง
เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง
แบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้ง
ภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า 
กำแพง ประตู และม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อัน
ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก 
ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Trojan Horse) จากนั้นนำนำท่านเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ได้สร้างป้อม
ปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิ โปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 
เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจาก
สงครามโลก     
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN CANAKKALE 5* มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที่ 4)  

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
 
 
 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)           เมืองคุซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – หอ้งสมุดเซลซุส 

                                                   กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง)  เมืองสำคัญอันดับ  
1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ห์แห่งอายรธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเหมือนนี้เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอัน
สวยงาม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซึ่งเรารู้จักในนาม 
“กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส 
(Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้ งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่ง 
อนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันออกไป     
  
 
 
 
 
 
นำท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพือ่นำทา่นลอ่งเรอืชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ชอ่งแคบบอสฟอรสั 
(Bosphorus Cruise Tour) ที่เช่ือมทะเลดำและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที่สำคัญช่องแคบแห่งนี้ เป็นช่อง
แคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม สองฝั่งทวีป 
คือ ยุโรป และ เอเชีย มีพระราชวังสำคัญๆ อยู่ริมแม่น้ำมากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายล้อมริม
สองฝั่งแคบ ซึ่งทุกท่านถือเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีป
ในครั้งนี้   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่“พระราชวงัโดลมาบาเช”่ (DOLMABACHE) พระราชวังที่สวยงามตามสไตล์ตะวันตก มีการ

กล่าวว่า ในช่วงสุดท้ายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวให้ทันสมัยมากข้ึน จึงมีการก่อสร้างพระราชวัง 
สไตล์ตะวันตก คล้ายๆพระราชวังแวร์ซายย์ในฝรั่งเศส และมีการประดับประดาอย่างชนิดหรูหรามากมาย 
โดยเฉพาะมีแชนเดอเลีย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ และ ประกอบกับพระราชวังแห่งนี้ อยู่ริม
ช่องแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และ มีการเพิ่มเติมในการจัดสวนแบบสไตล์ตะวันตก จึงถือว่า
เป็นพระราชวังอีกแห่งในทวีปยุโรป ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปีผสมผสานศิลปะแบบพระราชวัง
ยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ำหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และ
พรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 
 
 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มาร์เก็ต ตลาดเครื่องเทศ เป็นตลาดพ้ืนเมืองของชาวเมือง 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั      

                                                   พระราชวงัโดลมาบาเช่ – สไปซ ์มารเ์ก็ต                                          
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อิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด
, น้ำผึ้ง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น นอกจากช็อปปิ้งสนุก ขนมอร่อยแล้ว การได้มา
ถ่ายรูปที่ตลาดแห่งนี้ถือว่าได้บรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมาย
โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง 
อาทิ เตอร์กิส ดีไลท์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14) 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN ISTANBUL 5* มาตรฐานของประเทศตุรกี (คืนที่5)  
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15) 
 นำท่านเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเร

น่าท่ีใช้สำหรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และกิจกรรมต่างๆสามารถจุผู้คนได้กว่า 
100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรีย์เด่นๆสามแห่งคือ 1.เสาโอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh 
Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนำมาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนย้ายอนุสาวรีย์
ต่างๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ 2.เสางู (Serpentine column) สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพัน
กันเดิทตั้งอยู่ที่วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี  3.เสาคอลัมน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine 
VII) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด  
 
 
 
 
 

นำท่านเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ำเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน  
หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่ง
สร้างตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์อ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-1616 เป็นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม 
เกินคำบรรยาย ด้วยการสร้างหออะซานจำนวน 6 หอ จนเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์สำคัญของตุรกีซึ่ง
นักท่องเที่ยวทุกคนไม่พลาดที่จะต้องไปเยือนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย(ST.SOPHIA)ชม
ศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคยเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่ง
ถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7)           เมืองอิสตนับูล - ฮิปโปโดม – มสัยิดสีน ้าเงิน – วิหารเซนตโ์ซเฟีย 

                                                   พระราชวงัทอปกาปึ – SHOPPING MALL – สนามบิน 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “พระราชวังทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่าเป็น พระราชวัง
สำคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นที่ประทับของสุลต่านองค์สำคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกว้างใหญ่ไพศาล
อยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการให้เห็นภาพย้อน
ยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่อง
กระเบื้องเคลือบอันสวยหรู มงกุฏเพชรประจำราชวงศ์ และ อัญมณีทรงค่ารวมทั้งเพชร 88 กะรัต ซึ่งใหญ่เป็น
อันดับสองของโลก ก่อนนำท่านสู่ จุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของวิวริมช่องแคบบอสฟอรัส 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงอิสตันบูล รวบรวมสินค้าชั้นนำทั้งแบรนด์ในประเทศ แบ
รนด์ชั้นนำระดับโลกอย่างเช่น Zara, Mango, Nike, Adidas, H&M เป็นต้น และยังมีร้านขายของกินของใช้อีก
มากมายให้ท่านเลือกซื้อก่อนกลับบ้าน   
อสิระให้ทา่นชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ DINNER BOX (17) 
 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุอสิตนับลู 
 
 
 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที่ TK068 
15.25 น. เดนิทางกลับถงึสนามบินสวุรรณภมูิกรงุเทพฯ... โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ     

*******************************************************************  
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง  :  14-21กรกฎาคม 65 / 11-18 สงิหาคม 65 / 15-22 กนัยายน 65 / 20-27ตลุาคม 65 

ราคาตอ่ท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ พักหอ้งเดีย่ว 

ผู้ใหญ่พกัหอ้งคู ่2 – 3 ท่าน 44,900.- 21,900.- 6,500.- 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันและราคาตั๋วของสายการบิน 
ณ วันที1่7 พ.ค. 65 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแล้ว 

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร ผูใ้หญต่ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 
20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
*** สำหรบัคนไทยไมต่อ้งทำวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศตรุก ี
*** ขอสงวนสทิธิส์ำหรบัเดก็ทีม่อีายตุำ่กวา่ 12 ป ีและผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้และไมม่ผีูด้แูลเนือ่งจากอาหารและการเดนิทาง
ระยะไกลไมเ่หมาะสำหรบัเดก็ 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)           สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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อตัรานีร้วม 
*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง  

*ค่าน้ำหนกัของกระเปา๋เดนิทาง 20 กโิลกรมั/ทา่น 
*ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับสง่ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ใน
ระยะเวลาทอ่งเทีย่วกับทัวรเ์ท่านัน้ ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ท่ีอายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-
84 ปีคุ้มครอง 50 %  และคา่รกัษาพยาบาล(กรณตีิดเชือ้โควิด)โดยเปน็การรกัษาตัวในโรงพยาบาลเทา่นัน้ รายละเอียดตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ )  
*** กรณีต้องการทำประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม*** 
* มี Wifi ฟรีบนรถโค้ช และ แจกน้ำดื่มทุกวันวันละ 2 ขวด 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

*ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
*ค่าทำวีซ่าประเทศตุรกี 
*ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 
*คา่น้ำหนกัของกระเปา๋เดนิทางในกรณทีี่เกนิกวา่สายการบนิกำหนด (20 กโิลกรัมตอ่ท่าน) 
*ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
*คา่ภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
*ไมร่วม ค่าทปิหัวหน้าทัวร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทรปิ  54 ดอลล่ารย์เูอส($USD)/ทา่น ตลอดการเดินทาง 
***ไมม่ีแจกกระเป๋า 
 
เงือ่นไขการชำระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน  
 สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 วันทำการ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงิน

ครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
 เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 
คา่มดัจำทวัรจ์ะถกูนำไปจา่ยคา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่โรงแรม ล่วงหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงินคนืได ้หากผู้เดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถ
เดนิทางไดด้้วยเหตุผลไดกต็ามจะเปน็ไปตามเงือ่นไขตามนี ้
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การยกเลกิ 
 แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 60 วันทำการคืนคา่มัดจำ 20,000.- บาท. 
 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วัน กอ่นเดินทาง ยดึค่ามดัจำทัง้หมด 20,000.-บาท 

- กรณอีอกตัว๋แล้ว หากท่านมเีหตุบางประการทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ตัว๋ (Non 
Refund) เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั กอ่นเดินทาง ไมส่ามารถคืนเงนิคา่ทวัร์ทัง้หมดเพราะเป็นช่วง High Season 
 แจง้ยกเลิกในวันเดินทาง หรอืถกูปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศตรุก ีบรษิทัฯจะไม่มกีารคืนเงนิทัง้หมด  

 
กระเปา๋เดินทางและสัมภาระ 
* กระเปา๋ใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใส่ใตท้อ้งเครือ่งบิน นำ้หนกัไมเ่กินท่านละ 20   กโิลกรัม (หากนำ้หนักเกิน ทาง
สายการบนิอาจจะเรยีกเกบ็คา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอย่างหนาแนน่ 
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน  
ข้อมลูเพิม่เตมิเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิและที่นัง่บนเครื่องบนิ 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทาง
สายการบิน จะล็อคที่นั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้าน
สุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่นัน้  

 
หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  
5.กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 



                                                                               

1. BW… WONDERFUL TURKEY  8D5N IN JAN – JUL-OCT 2022 (TK) (UPDATE 15Jun’22  PAGE 13 

7.กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
8. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุมของบริษัท 
9.กรณทีีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สีนำ้เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
11. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
12.เมือ่ทา่นไดช้ำระเงนิมดัจำหรอืคา่ทวัร์ทัง้หมด ไม่วา่จะเปน็การชำระผ่านตัวแทนของบริษทัฯ หรอืชำระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ /
ทางบรษิัทฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบริษทัฯ แล้ว 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจัดทำโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ 

ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม 
เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้า
สถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว 

 
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจน ในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

********************* 
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กรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น 
(ข้อมลูตรงนี้ทางบริษทัฯ จะนำลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สำคญัมาก  

(ขอใหท้กุทา่นกรอกขอ้มลูตามความจรงิ แล้วสง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 

1. ยนืยันการเดนิทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 
2. คณะชือ่ / นามสกลุ ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 
3. จำนวน ผูเ้ดนิทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ ่..............ทา่น เด็ก...............ทา่น 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้สำหรบัเดก็ทีอ่ายุตัง้แต ่7 ปขีึ้นไปตอ้งนอนมีเตยีง 
 
4. เบอรต์ิดตอ่ ***สำคญัมาก ขอทราบเบอรต์ดิตอ่มากวา่ 1 หมายเลข
.................................................................................................................................................... 
พรอ้มทัง้ไดอ้า่นรายละเอยีดเงือ่นการเดนิทางทัง้หมด โดยครบถ้วน  
5. ประเภทหอ้งพกั 
 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกตจิะเปน็แบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     
6. อาหาร          ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หมู  ไมท่านสตัวป์กี  ทานมงัสาวริสั 
      อื่นๆ............................................................ 
     *** กรณทีี่ไม่ทานเนือ้วัว รบกวนระบปุระเภทอาหารทีท่่านสามารถทานได ้(เฉพาะเสริ์ฟบนเครือ่งบนิ) 

อาหารประเภทมงัสาวริสั  อาหารประเภทซีฟูด้ 

7.  เคยโดนปฎเิสธวซี่าหรอืไม่ ..........ไม่เคย  ..........เคย / ประเทศ....................................................... 
 
8.  หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออรค์ดิ พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้าม)ี ............................... 
หมายเหต: สายการบิน TURKISH AIRLINES ไมส่ามารถสะสมไมล์ได ้ซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขของตั๋วกรุป๊ 
ทัง้นีท้างลูกคา้สามารถแจง้สะสมไมล์ไว้กอ่นได ้เพือ่เปน็เรคคอรด์การเดนิทาง  
 
9. ตอ้งการเลอืกที่นัง่ ..................ริมทางเดิน .......................รมิหนา้ต่าง  อืน่ๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชือ่ ผูจ้อง..................................................................................................... 

 
 



                                                                               

1. BW… WONDERFUL TURKEY  8D5N IN JAN – JUL-OCT 2022 (TK) (UPDATE 15Jun’22  PAGE 15 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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