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WONDERFUL TURKIYE 8วนั/5คืน 
กรงุอิสตนับลู – เมืองคัปปาโดเกยี – เมืองคอนยา่ – กรงุทรอย 

**พกัโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตรุก)ี และ โรงแรมถ้ำ 1 คนื** 
บินตรงสูก่รงุอิสตนับูล และ บินภายใน 1 ขา **พรอ้มอาหารไทย** 
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เมืองคปัปาโดเกีย โรงแรมถ ้า 

เลือกท า Option Balloon ลอ่งเรอืยอรช์ชมชอ่งแคบบอสฟอรสั เมืองอิสตนับูล 

กรุงทรอย พระราชวงัโดลมาบาเช่ เมืองคอนยา่ มสัยิดสนี ้าเงนิ 

ประเทศตรุเคีย...น าท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ ่ 

บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหศัจรรยม์รดกจารึกโลกทั้ง 4 แหง่ 

ประเทศที่ มีผูอ้ยูอ่าศัยมาตัง้แตย่คุหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ

ตา่งๆเอโดเลีย โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย 
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*** บรษิัททวัร ์ขอสงวนสิทธิ์ รบัจองทวัร ์ส าหรบัผูท่ี้จะเดินทางไดร้บัวคัซีน 

ครบ 2 เข็มแลว้เท่านั้น *** 

 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล   by TK 69 : 23.05 – 05.15  B L D  

2 

อิสตันบูล (บินภายใน TK2026 : 08.55 – 10.15)  

กรุงเคยเ์ซอรี่ - คปัปาโดเกีย – เกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอ

เรเม – นครใตดิ้น Underground City - โรงงานพรม – โรงงาน

เพชร – โรงงานเครื่ องป้ันดินเผา - หมู่บา้นโบราณอุชิซาร ์

 

  

CAVE HOTEL  

IN CAPPADOCIA 

3 
เมืองคปัปาโดเกีย – คาราวานสไลน ์– เมืองคอนยา่ 

พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – เมืองปามุคคาเล                                                 

   
HOTEL IN PAMUKKALE 

4 เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาส ึ– โรงงานเครื่ องหนัง    HOTEL IN KUSADASI 

5 เมืองคูซาดาสึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย – ชานัคคาเล 
   

HOTEL IN CANAKKALE 

6 

เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือยอรช์ชมช่องแคบ

บอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่ - สไปซ ์มารเ์ก็ต  

**(พิเศษ! เมนูอาหารไทย) 

   

HOTEL IN ISTANBUL 

7 

อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มสัยิดสีน ้าเงิน – วิหารเซนตโ์ซเฟีย - 

พระราชวงัทอปกาปี – SHOPPING MALL - สนามบินกรุงอิส

ตนับูล  

   

 

8 by TK 68 : 01.45 – 15.00 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       

รบัฟรี!!!  

✓ พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ

ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีก าไรของแทจ้ากตรุกี 

✓ ชาแอปเป้ิล (Apple tea) ชาพ้ืนเมือง ไม่มีคาเฟอีน 
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20.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์ U 

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK)  พบเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 69 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

05.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง) หลงัจากน้ัน

น าท่านแวะเปล่ียนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ สู่กรุงเคยเ์ซอรี่  

08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเคยเ์ซอรี่ โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2026 

ก าหนดการเดินทาง อตัราค่าบริการ / ท่าน 

10-17 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 

ราคาเริม่ตน้

47,900.- 

27 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 

4-11 (วนัฉตัรมงคล)//11-18 พฤษภาคม 66  

1-8 มิถุนายน 66 

(วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี) 

29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 66 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล 

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

                                                   เมืองเกอเรเม– พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – นครใตด้ิน  

                                                   โรงงานพรม – โรงงานเพชร – โรงงานเครื่องป้ันดินเผา 

     หมู่บา้นโบราณอุชิซาร ์

*** บินตรงสู่กรุงอิสตนับูล / มีจอทีวีทุกท่ีนัง่ / บริการเสิรฟ์อาหารรอ้น 2 ม้ือ *** 
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10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเคยเ์ซอรี่ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรยซ์ึ่งเกิด

จากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้ นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมื่อ

วนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพ

เป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตา

และน่าอัศจรรย ์ดัง่สวรรค์บนดิน จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้ับการแต่งตั้ง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  

น าท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยู่ใน

บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็น

ท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่

ท ารา้ยและสังหารก่อนท่ีคริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้ับ

การประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสต์

ศาสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี  

 
 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นท่ีไม่เห็น

ดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ 

 

 

 

 

 

น าท่านชม นครใตด้ิน Underground City เป็นสิ่งน่าอัศจรรยอ์ย่างหน่ึงท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ น เกิดจาก

การขุดเจาะพื้ นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภัยจากขา้ศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้

ดินมพีรอ้มทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ์ บ่อน ้า คอกสตัว ์

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) 

จากน้ันน าท่านเขา้ชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมส่วนใหญ่

ท่ีผลิตในตุรกีนัน่มีชื่อเสียงเล่ืองลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์หรือพรมท่ีทอจาก

ฝ้าย และพรมท่ีทอจากไหม แลว้น าท่านชมโรงงานเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น 
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เทอควอย อารเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถูกออกแบบมาอยา่งปราณีตและยงัมีความโดดเด่นใหท้่าน

ไดเ้ลือกชมและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องป้ันดินเผา สินคา้ข้ึนชื่ออีกอยา่งหน่ึงของประเทศตุรกี ดว้ยประวติั

อนัยาวนานและกรรมวิธีการผลิตท่ีประณีตสวยงาม ท าใหเ้ครื่องป้ันดินเผาของเมืองคปัปาโดเกีย

กลายเป็นของฝากที่นิยมซื้ อใหก้นัอนัดบัตน้ๆ ของประเทศตุรกีเลยก็วา่ได ้

น าท่านแวะถ่ายรูปหมู่บา้นโบราณอุชิซาร(์Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาด

มหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคลา้ย

รวงผ้ึง วิวจากดา้นบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้ องล่างไดร้อบทิศ ท่ีน่ีสามารถสัมผัสถึงวิถี

ชีวิตของผูค้นจริงท่ีอยู่อาศยัในบา้นท่ีขุดเขา้ไปในภูเขาท่ีดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกไดว้่าเป็นบา้น

จอมปลวก ในสภาพแวดลอ้มเดิมมายาวนานหลายรอ้ยปี 

น าท่านเขา้สู่ที่พัก RAMADA CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA (โรงแรมถ ้า) หรือ

เทียบเท่า (คืนที่ 1) 

 

หมายเหต ุ ในกรณีโรงแรมถ ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
 
 
 

 **ส ำหรบัท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปัปำโดเกีย จะตอ้งออกจำกโรงแรม 04.30 น.

ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง  

โดยตอ้งมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปีข้ึนไป (ค่ำข้ึนบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำทัวร ์รำคำ USD 280ต่อ 1 ท่ำน)** หำก

ท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกหัวหนำ้ทัวร ์ก่อนช ำระเงิน *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านออกน าท่านออกเดินทางสู่  เมืองคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง) 

ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ี

ส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงาม

ตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ***ระหว่างทางแวะถ่ายรูปดา้นนอก*** ”

คาราวานสไลน”์ ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูท่ี่ 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)           เมืองคปัปาโดเกีย – เมืองคอนยา่ – คาราวานสไลน ์  

     พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – เมืองปามุคคาเล่                                                  

 

 

หมายเหต ุ : [บริษัทตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลูนในตรุกีมีประกนัภยัใหก้ับทุกท่าน  แต่ส าหรบั

ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลมุการท ากิจกรรมข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท] 
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หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าดว้ยหิน

อ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจดัเป็นครวั หอ้งน ้า และหอ้งนอน 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา 

(Mevlana Museum) หรือส านักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกนัว่า ชายคนน้ี

เป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคน

ท่ีนับถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี

พื้ นฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง)  เป็นน ้ าตก

หินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้ นจากธารน ้ าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นท่ีมีแร่

หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้ง

อยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ขึ้ นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นริ้ ว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม

แปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส 

ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 

1988 ส าคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์   

น าท่านเข้าสู่ที่พัก PAN THERMAL HOTEL IN PAMUKKALE 5* หรือเทียบเท่า 

มาตรฐานของประเทศตรุกี (คืนที่ 2) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ใน

ภาษาตุรกี เกิดจากน ้าแร่รอ้นท่ีมีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้า

ผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้าตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึ่งน ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็ง

เป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 

35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบติัในการ

รกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล

ชาวโรมันเชื่อว่าน ้ าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จึงได้สรา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบซึ่งใช้เป็น

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)  ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - คุซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง 
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สถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล 

สถานท่ีแห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้ นหลายครั้งหลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอ่ีก 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (7) 

บ่าย จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาส ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง)  เมืองริมทะเล  

 ท่ีพักต่างอากาศท่ีขึ้ นชื่อของประเทศตุรกีท่ีมีชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึงของประเทศ ในช่วงฤดูรอ้นชาว

ตุรกีมกัจะมาล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาดท่ีน่ี  

 จากน้ันน าท่านสู ่โรงงานเครื่องหนัง คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ท่ีสินคา้แบรนด์เนมดังๆ จาก

ทัว่โลก มกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดังอื่นๆ 

อีกมากมาย 

น าท่ านเข้าสู่ที่พัก GRAND BELISH HOTEL IN KUSADASI 5* หรือเทียบเท่ า 

มาตรฐานของประเทศตรุกี (คืนที่ 3)  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึก

ว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนน

ทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 

ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง

คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์น้ีเป็นของ

จ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์

กรุงเวียนนา  

 

 

 

 
 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็น

อันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดับขึ้ นไป 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)           เมืองคุซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – หอ้งสมุดเซลซุส 

                                                   กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล 
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ปัจจุบันยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบน ้า

แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี 

ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (10) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชม.)  

ปัจจุบันกรุงทรอยตั้ งอยู่ ใน เมืองชานัคคาเล่  (Canakkale) 

ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียว

แห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจดัแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย 

และเรื่องราวการคน้พบโดยนักโบราณคดี พรอ้มทั้งภาพแผนผัง

เมืองทรอยท่ีถูกสรา้งซอ้นทบักนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง 

ประตู และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสญัญลกัษณ์

อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ชมมา้ไมจ้ าลองแห่ง

ทรอย (Trojan Horse) จากน้ันน าน าท่านเดินทางไปยงั เมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการคา้

ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาหเ์ม็ดท่ี 2 ได้

สรา้งป้อมปราการขึ้ นท่ีน่ีเมื่อปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี 

สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหน้า เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์

เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตวัออกจากสงครามโลก     

น าท่านเขา้สู่ที่พัก KOLIN HOTEL IN CANAKKALE 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐาน

ของประเทศตรุกี (คืนที่ 4)  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11) 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง)  เมอืงส าคญัอนัดบั  

1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่หแ์ห่งอายรธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของ

ทวีปยุโรปอนัสวยงาม และอดีตยงัเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโรมันตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่า 

1,000 ปี ซึ่งเรารูจ้กัในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ

ตุรกีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งท าใหอ้ิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมือง

เดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝ่ัง 

อนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลให้

อิสตนับูลมีชื่อเรียกแตกต่างกนัออกไป     

วนัที่หกของการเดินทาง (6) เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือยอรช์ ผ่านช่องแคบ

บอสฟอรสั      

                                                   พระราชวงัโดลมาบาเช่ – สไปซ ์มารเ์ก็ต                                          
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น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือน าท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเชื่อมทะเลด าและทะเลมารม์าราเขา้ดว้ยกนั และท่ีส าคญั

ช่องแคบแห่งน้ี เป็นช่องแคบพรมแดนกั้นระหวา่ง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งท่านจะได้

ชมทศันียภาพอนังดงาม สองฝั่งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย มีพระราชวงัส าคญัๆ อยูร่ิมแม่น ้า

มากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรายลอ้มริมสองฝั่งแคบ ซึ่งทุกท่านถือเป็น

ประวติัศาสตรข์องชีวิตท่ีไดม้ีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปในครั้งน้ี   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (13)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่“พระราชวงัโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระราชวงัท่ีสวยงามตามสไตล์

ตะวนัตก มีการกล่าวว่า ในช่วงสุดทา้ยของอาณาจกัร ออตโตมนั มีการปรบัตวัใหท้นัสมยัมากขึ้ น 

จึงมีการก่อสรา้งพระราชวงั สไตลต์ะวนัตก คลา้ยๆพระราชวงัแวรซ์ายยใ์นฝรัง่เศส และมีการ

ประดบัประดาอย่างชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลีย ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยูใ่น

พระราชวงัแห่งน้ี และ ประกอบกบัพระราชวงัแห่งน้ี อยูร่ิมช่องแคบ บอสฟอรสั จึงมีความสวยงาม

มากยิ่งข้ึน และ มีการเพิ่มเติมในการจดัสวนแบบสไตลต์ะวนัตก จึงถือวา่เป็นพระราชวังอีกแห่งใน

ทวีปยุโรป ซึ่งพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปีผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบั

แบบอาหรบัสวยงามอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตนั เครื่องแกว้

เจียระไน และพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สไปซ ์มารเ์ก็ต ตลาดเครื่องเทศ เป็นตลาดพื้ นเมืองของชาวเมือง 

อิสตันบูล ท่ีมีเครื่องเทศอนัลือชื่อและ นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารขึ้ นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น 

ถัว่สารพัดชนิด, น ้าผ้ึง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิง

สนุก ขนมอร่อยแลว้ การไดม้าถ่ายรูปท่ีตลาดแห่งน้ีถือว่าไดบ้รรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพื่อหา

เลือกซื้ อสินคา้คุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเท่ียว

นิยมไปเยือน มีเวลาใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้พื้ นเมือง อาทิ เตอรก์ิส ดีไลท ์เป็นตน้ 
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (14) พิเศษ! เมนูอาหารไทย 
น าท่านเขา้สู่ที่พัก GOLDEN TULIP BAYRAMPASA HOTEL IN ISTANBUL 5* หรือ

เทียบเท่า มาตรฐานของประเทศตรุกี (คืนที่5)  

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

 น าท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สรา้งในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส 

เป็นสนามอาเรน่าท่ีใชส้ าหรบัการแข่งมา้ศึกในยุคโรมนัท่ีวางรูปแบบไวอ้ยา่งสวยงาม และกิจกรรม

ต่างๆสามารถจุผูค้นไดก้วา่ 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเ์ด่นๆสามแห่งคือ 1.เสาโอบี

ลิสกฟ์าโรหธุ์ตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชน ามาจาก

เมืองคารนั์คประเทศอียิปในสมยัที่มีการขนยา้ยอนุสาวรียต์่างๆมาจากอาณาจกัรยุคโบราณ 2.เสา

งู (Serpentine column) สลกัเป็นรูปสามเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยูท่ี่วิหารเทพอพอล

โล่แห่งเมืองเดลฟี  3.เสาคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) ตั้งข้ึนในปี 

ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวติัท่ีแน่ชดั  

 

 

 

 

 

น าท่านเท่ียวชม “มสัยิดสีน ้าเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจกัรออตโตมนั  

หรือ มัสยิดสุลต่านอาหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี ซึ่งสรา้งตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จกัรวรรด์ิอ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-

1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่า สง่างาม เกินค าบรรยาย ดว้ยการสรา้งหออะซานจ านวน 6 หอ จนเป็น

ส่วนหน่ึงของสัญลักษณ์ส าคัญของตุรกีซึ่งนักท่องเท่ียวทุกคนไม่พลาดท่ีจะตอ้งไปเยือนจากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ วิหารเซนตโ์ซเฟีย(ST.SOPHIA)ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ท่ีเคยเป็นโบสถ์

ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะท่ีเก่าแก่และ

สวยงามยิ่ง และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (16) 

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

                                                   พระราชวงัทอปกาปึ – SHOPPING MALL – สนามบินอิสตนับูล 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวงัทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก ซึ่งถือว่าเป็น 

พระราชวังส าคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นท่ีประทับของสุลต่านองค์ส าคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของ

พระราชวงักวา้งใหญ่ไพศาลอยู่ในดงตน้มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะไดช้ม

หอ้งต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้นยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ี

เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้ องเคลือบอันสวยหรู มงกุฏเพชร

ประจ าราชวงศ ์และ อญัมณีทรงค่ารวมทั้งเพชร 88 กะรตั ซึ่งใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก ก่อนน า

ท่านสู่ จุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดจุดหน่ึงของวิวริมช่องแคบบอสฟอรสั 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าของกรุงอิสตนับูล รวบรวมสินคา้ชั้นน าทั้งแบ

รนดใ์นประเทศ แบรนดช์ั้นน าระดบัโลกอย่างเช่น Zara, Mango, Nike, Adidas, H&M เป็นตน้ และ

ยงัมีรา้นขายของกินของใชอ้ีกมากมายใหท้่านเลือกซื้ อก่อนกลบับา้น   

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ DINNER BOX (17) 

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนำมบินกรุงอิสตนับูล 

 

 

 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK068 

15.20 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ    

  

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)           สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  :   10-17 เมษายน 66 (สงกรานต)์ 
 

รำคำต่อท่ำน รำคำรวมตัว๋ รำคำไม่รวมตัว๋ พกัหอ้งเดีย่ว 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่ำน 62,900.- 27,900.- 7,500.- 

 

ก าหนดการเดินทาง  :   27 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 (วนัแรงงาน) 

รำคำต่อท่ำน รำคำรวมตัว๋ รำคำไม่รวมตัว๋ พกัหอ้งเดีย่ว 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่ำน 54,900.- 28,900.- 7,500.- 

 

ก าหนดการเดินทาง  :   4-11 (วนัฉตัรมงคล) //11-18 พฤษภาคม 66 

1-8 มิถุนายน 66 (วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี) 

29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 66 

รำคำต่อท่ำน รำคำรวมตัว๋ รำคำไม่รวมตัว๋ พกัหอ้งเดีย่ว 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ 2 – 3 ท่ำน 47,900.- 27,900.- 7,500.- 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัที่ 11 

ม.ค. 66 หากมกีารเก็บเพิ่มโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 

20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** บางโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรณีลูกคา้พกั 3 ท่าน ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

*** ส าหรบัคนไทยไม่ตอ้งท าวีซ่าเดินทางเขา้ประเทศตรุกี 

*** ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัเด็กที่มีอายุต า่กว่า 12 ปี และผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้และไม่มี

ผูดู้แลเน่ืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะส าหรบัเด็ก 
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อตัราน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ท่าน 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น ประกนัการเดินทางจะไม่คุม้ครองผูท่ี้อายุต า่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 

85 ปีขึ้ นไป (อายุ 1-15 ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 % รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์)  

*** กรณีตอ้งการท าประกันการเดินทางรายดี่ ยวเพิ่ ม รวมประกันสุขภาพดว้ย กรณุาสอบถามเพิ่ มเติม*** 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้าด่ืมทุกวนัวนัละ 2 ขวด 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าท าวีซ่าประเทศตุรกี 

*ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

*ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

*ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง  

*ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

*ไม่รวม ค่าทิปหวัหนา้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทริป  54 ดอลล่ารยู์เอส($USD)/ท่าน ตลอด

การเดินทาง 

***ไม่มีแจกกระเป๋า 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

 ส าหรบัส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการ หาก

บริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ  าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรม ล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ  า 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วง High Season 

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศตรุกี บริษัทฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 

กิโลกรมั (หากน ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้ วขึ้ นเครื่อง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการได ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง 

และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง

เจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น  
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หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น 

8. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีที่ท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่านไดช้  าระเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระ

โดยตรงกบัทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ ของทางบริษัทฯ 

แลว้ 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทวัร)์ ตามที่

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้มสถานท่ีดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดังกล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหรี่ ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

ส่วนรวม 
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กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น 

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก  

(ขอใหทุ้กท่านกรอกขอ้มูลตามความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์

.................................................................................................................  
 

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์

........................................................................................................................ 
 

3. จ  านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

 

4. เบอรติ์ดตอ่ ***ส าคญัมาก ขอทราบเบอรต์ิดตอ่มากว่า 1 หมายเลข

.................................................................................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ้่านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อืน่ๆ............................................................ 

     *** กรณีที่ไม่ทานเน้ือวัว รบกวนระบุประเภทอาหารที่ท่านสามารถทานได ้(เฉพาะเสิรฟ์บนเครื่องบิน) 

อาหารประเภทมงัสาวิรสั  อาหารประเภทซีฟู้ด 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ..........ไม่เคย  ..........เคย / ประเทศ....................................................... 

 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้มี) ............................... 

หมำยเหต: สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได ้ซ่ึงเป็นไปตำมเงื่อนไขของตัว๋กรุ๊ป 

ทัง้น้ีทำงลูกคำ้สำมำรถแจง้สะสมไมล์ไวก่้อนได ้เพ่ือเป็นเรคคอรด์กำรเดินทำง  

 

9. ตอ้งการเลือกที่นัง่ ..................ริมทางเดิน .......................ริมหนา้ตา่ง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย กรณีรีเควส long leg ตอ้งซื้ อเพิ่ม) 

 

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

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

