
                             

TKTK01 โปรแกรมตรุกี อสิตนับูลปามุคคาเล ่คปัปาโตเกยี 9 วนั 6 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก. 

** ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งขอวซ่ีา ** 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 38,999 บาทพเิศษ !! พกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1คนื /ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง
เยอืนดนิแดน 2 ทวปี ดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง ทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงาม เต็มไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมอืงอสิ

ตันบลู สเุหร่าสนี ้าเงนิ สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย เพลดิเพลนิไปกับดนิแดนแห่งเทพนยิายคัปปาโดเกยี ใหท้่านชมดนิแดนอันน่า

อัศจรรยป์ามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืง

ทรอย ไปยังบา้นของพระแม่มารทีีเ่ชือ่ว่าเป็นบา้นทีพ่ระแม่มารเีคยอาศัยอยู่ พเิศษ!!!ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสไปซ ์

และล่องเรอืบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดนิ 2 ทวปี พกัโรงแรม 4 ดาวของตุรก ีพกัโรงแรมสไตลถ์ า้ 1 คนื  

Option Tour >> ขึน้บอลลูน ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยีหรอืสัมผัสประสบการณ์ น่ังรถ Jeep Safari ชมววิภูเขา

รูปทรงต่างๆอย่างใกลช้ดิ (ไม่รวมในค่าทัวร)์ 

FLIGHT

DEPARTURE

RETURN

 
20.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูมิเคาเตอรส์ายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์และน าท่านเดนิทางออกสูท่่าอากาศยานอตาเตริก์ 

(Ataturk Airport) เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรกี สายการบนิ Turkish Airlines โดยเที่ยวบนิ TK069 BKK-IST 23.30-06.10  
(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)   

 

 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (Canakkale) 
(ระยะทาง305ก.ม/ใชเ้วลา4.30ช.ม)ซึง่เป็นศูนย์กลาง
การคา้ตลอดจนชมทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้
จากเอเชยีสูยุ่โรป 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) 
  ►เมอืงทรอย (Troy) น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy) 

ปัจจุบันกรุงทรอยตั ้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเป็น
เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุง
ทรอย มีการจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอยและ
เรื่องราวการคน้พบโดยนักโบราณคดีพรอ้มทั้งภาพ
แผนผังเมอืงทรอยที่ถูกสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ซาก
เมืองเก่าก าแพง ประตูและมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอยซึง่
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นศึกของ
นักรบ โบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ให ้
เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย 
(Hollywood Troy) 

 เย็น            บรกิารอาหารเย็น (มื้อที่ 2)จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พัก
แรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั: MUSHO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุ๊ป 

4-12 ธนัวาคม 64 38,999 ไม่มรีาคาเด็ก 7,500 15 

28 ธนัวาคม64-5 มกราคม 65 41,999 ราคาเด็กไม่เกนิ 2 ปี 
(Infant) 

7,500 15 

12 มกราคม65-20 มกราคม 65 38,999 คดิ 50% ของคา่ทวัร ์ 7,500 15 

13 กมุภาพนัธ-์ 21 กมุภาพนัธ ์65 38,999  7,500 15 

วนัที1่    ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานอสิตนับูล 
 

วนัที2่     เมอืงชานคัคาเล – เมอืงทรอย – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย 

 



                             
 
 
 

 
 เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที3่) น าท่านเดนิทางสู่เมืองคูซาดาซ ี(Kusadasi) 

(ระยะทาง 230ก.ม/ใชเ้วลา3ช.ม)เป็นท่าเรือธรรมชาตทิี่ใชม้าตัง้แต่ก่อน
คริสตกาลหลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์

เหม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุต่านอาหเ์หม็ดที ่1 และสสุต่านออสมันที ่2 
ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจนก าแพงเมอืงทีพ่กัส าหรับกอง
คาราวาน เพือ่ใหคู้ซาดาสเึป็นเมอืงท่าทีเ่หมาะในการท าการคา้ระหว่างยุโรป
และแอฟรกิาใต ้และ คูซาดาสเึพิง่เป็นทีน่ิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อปี ค.ศ.
1980 

  ►เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ
นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคาร

ส าคัญอกีแห่งคอืวหิารแห่งจักรพรรดเิฮเดรยีน Temple of Hadrian 
  ►บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึง่เชือ่กันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่

พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบา้นหลังนี้  ถูกคน้พบอย่าง
ปาฏหิารยิ์โดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน ชือ่ แอนนา แคเธอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-
1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสยีชวีติลงมคีนพยายามสบืเสาะ
คน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแม่มารไีดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรูีปป้ันของพระแม่
มาร ีซึง่พระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกน ้าสามก๊อกทีเ่ชือ่ว่าเป็นก๊อก
น ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวาม
เชือ่ว่า หากตอ้งการใหส้ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธษิฐาน   

  ►ชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนังคุณภาพสงูซึง่ตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังสง่ใหก้ับแบ
รนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที4่) 
  ►เมอืงปามุคคาเล่(Pamukkale) (ระยะทาง 186 ก.ม /ใชเ้วลา 2.40 ช.ม ) ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถงึ 

“ปราสาทปุยฝ้าย”เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)     ท ีพ่กั: NINOVA THERMAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 
 

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที6่)   

►เมืองโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ก่อตัง้โดยกษัตรยิยู์เมเนสที่ 1
แห่งแพรก์ามุม 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที7่) 
►ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่  น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ 
เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง
ของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดู
เหมือนสรา้งจากหมิะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็ง
เป็นหนิปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ  อย่างมหัศจรรย์ น ้าแร่นี้มีอุณหภูมิ
ประมาณ 33-35 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือน ามาดืม่ 
เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดัน
โลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที8่)   ทีพ่กั: OZKAYMAK PARK HOTE หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

 

วนัที3่         เมอืงคูซาดาซ ี– เมอืงโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ีHouse of Virgin Mary -เมอืงปามุคคาเล ่

                                                                                               

วนัที ่4          เฮยีราโพลสิ-ปราสาทปยุฝ้าย (ปามุคคาเล)่ -คอนยา่ 



                             
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที9่) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคัปปาโดเกยี (Cappadocia)  ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มลีักษณะ
ภูมปิระเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 
►คาราวานสไลน์   (ระยะทาง 485 ก.ม /ใชเ้วลา 6 ช.ม )  ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดนิเคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูท าดว้ยหนิอ่อน
สกัดลวดลายโบราณ ตรงก ลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว 
หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที1่0) 
► นครใตด้นิเมอืงไคมักล ี(Çardak Underground City)เป็นการเจาะเขา้
ไปในภูเขาหนิลาวา ท าเป็นช่องๆ คลา้ยถ ้ามากกว่า แต่ก็แน่นอนมสีว่นที่
ขุดเจาะลกึลงไปใตด้นิดว้ย 
►เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia  (ระยะทาง 130 ก.ม /ใชเ้วลา 1.40 
ช.ม ) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มื้อที่11) ท่านชมระบ าหนา้ทอ้งตรุกี (Belly Dance) 
เป็นการเตน้ร าทีเ่ชือ่กันว่าเกา่แก่สดุอย่างหนึง่ มีรากสืบสาวไดถ้งึ 6,000 
ปี ในดนิแดนแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน สัมพันธก์ับวัฒนธรรมบูชาพระแม่
ผูเ้ป็นแหล่งที่มาของพลังชีวิต และมีพิธีกรรมเกี่ยวพันกับความอุดม
สมบูรณ์ เอื้อใหก้ารคลอดลูกเป็นไปโดยสวัสดภิาพ แต่เดมิจงึเป็นการร่ายร าที่เนน้
การเคลือ่นไหวของกลา้มเนื้อทอ้งและสะโพก ชว่ยใหน้างร ามร่ีางกายแข็งแรง(พรอ้ม
เสริฟ์ Local Drink ไม่จ ากัด) 

                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 ทีพ่กั: FOSIL CAVE HOTEL หรอื โรงแรมสไตลถ์ า้ หรอืเทยีบเทา่ 
 เนื่องดว้ยโรงแรมสไตล์ถ ้าจะอยู่บนเนินสูงบนภูเขาและแต่ละชัน้ไม่มีลฟิต์ ตอ้งยก

กระเป๋าขึน้บันได ดว้ยสภาพพืน้ที่ไม่เหมาะกับการลากกระเป๋าใบใหญ่ จงึแนะน าให ้
ทุกท่าน แยกกระเป๋าใบเล็กๆ 1 ใบส าหรับพักแรม 1คนืและชดุส าหรับวันรุ่งขึน้กระเป๋า
ใบใหญ่สามารถฝากไวบ้นรถทัวรไ์ด ้ 

 แต่รบกวนส ารวจสิง่ของมคี่าในกระเป๋าทีอ่ยู่บนรถ  ถา้เกดิของสญูหายทางทัวรจ์ะไม่
สามารถรับผดิชอบสิง่ของของลูกคา้ใดๆทัง้สิน้/กรณีโรงแรมสไตลถ์ ้าจ านวนหอ้งไม่
เพยีงพอ หรอืตดิเทศกาล ขอสงวนสทิธปิรับไปพักโรงแรม 5 ดาวแทน 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที1่2) 
หมายเหตุ: ส าหรับท่านใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัป

ปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.เพือ่ชมความงดงามของเมอืง
คัปปาโดเกยี ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า
ขึ้นบอลลูน 1 ท่าน ราคาประมาณ 250  USD ) หรือถา้หากใครอยาก
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการน่ังรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์
แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ไดเ้ห็นปล่องภูเขาไฟในอีก
มุมมองหนึ่ง ใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับววิทวิทัศน์ที่
สวยงาม (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ารถ Jeep 1 ท่าน ราคาประมาณ 120 USD) 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) 
  ►ชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum)เป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์ 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที1่3) 
►โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามคิ (Pottery)และรา้นจวิเวอร์รี่ Jewellery อสิระกับการเลือกซือ้สนิคา้และของที่
ระลกึไดต้ามอัธยาศัย และน าท่านเดนิทางสู ่กรุงอังการา(Ankara) (ระยะทาง 306ก.ม /ใชเ้วลา 3.30 ช.ม ) ซึง่เป็นเมอืงหลวง
ทีต่ัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยี ระหว่างทางแวะเทีย่วชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลอื (LAKE TUZ) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที1่4)    ทีพ่กั: THE ANKARA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที ่5      คปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน-์นครใตด้นิเมอืงไคมกัล-ีชมระบ าหนา้ทอ้งตรกุ ี          

วนัที ่6      เมอืงเกอเรเม–พพิธิภณัฑก์ลางแจง้–กรุงองัการา              



                             
 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที1่5) 

  น าท่านเดนิทางสู ่กรุงอสิตันบูล Istanbul (ระยะทาง 470 ก.ม /ใชเ้วลา 5 ช.ม ) 
เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที1่6) 

►ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The  Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) 
ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบ
ของทวปีเอเชยีมา พบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกัน
ประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชห่รอืบา้นเรือน
สไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตา  
►Spice Bazaar หรอืตลาดเครือ่งเทศ เรยีกกันว่าตลาดอยีปิต ์เป็นตลาดพืน้เมอืงของตรุก ีท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้น
ราคาย่อมเยา 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที1่7)   ทีพ่กั: GOLDEN WAY HOTEL  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที1่8) 
►สเุหร่าสนี ้าเงนิ(Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวามสวยงาม (ภายในอาจมกีารปรับปรุง ท าใหบ้างชว่งไม่
สามารถชมดา้นในได)้ *กรุณาแต่งกายสภุาพ และสภุาพสตรใีหเ้ตรยีมผา้คลุมไวส้ าหรับรับใชค้ลุมศรษีะระหว่างเทีย่วชม สเุหร่า
สนี ้าเงนิ* 
►ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่ทีจั่ตุรัสสลุต่านอาเหม็ดซึง่คัน่ระหว่างมหาวหิารโซเฟีย Hagia Sophia ใชเ้ป็นสนามแข่งมา้
และแข่งรถศกึ(Chariot Racing)  
►สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) ) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูก
เปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์(ปิดเขา้ชมทุกวันจันทร)์ 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที1่9) 
►พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกา
ปีกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บ  มหาสมบัตอิันล ้าค่า (ปิดเขา้ชมทุกวันอังคาร)   

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที2่0)    
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานอตาเตริก์ เมอืงอสิตันบูล เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลับ 20.15 น.ออกเดนิทางกลับสู่

ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK068 IST-BKK 01.55-15.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ เวลาประเทศไทย 15.00+1 น. 

 

 

 
 
 

วนัที ่7      กรุงอสิตนับูล –  ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั– ตลาดสไปซ ์            

วนัที ่8     สุเหรา่สนี า้เงนิ- ฮปิโปโดม-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย- พระราชวงัทอปกาปี   

                     ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  

วนัที ่9       ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ       

                     ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  



                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจาก
สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็น
ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
กรุณาอย่าเก็บสิง่ของมีค่าไวใ้นกระเป๋าเดนิทาง หรือ กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสญู
หายหรอืถูกโจรกรรม ทางบรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าเสยีหายใดๆทุกกรณี 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
►กระทรวงสาธารณสขุตุรกกี าหนดใหช้าวตุรกแีละชาวต่างชาตทิี่จะเดนิทางเขา้มาใน
ตุรกจีะตอ้งลงทะเบยีนล่วงหนา้ 72 ช่ัวโมงกอ่นทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศตุรกทีีเ่ว็บไซต์ 
https://register.health.gov.tr/ 
►เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)      
2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     
3. เอกสารรับรองผลตรวจ PCR TEST  72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  
►เก็บคา่บรกิารเพิม่ ตรวจ โควดิ RT-PCR  35 USD   
(72 ชม. กอ่นเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย) 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 15 ท่าน 
    - ขอสง่จอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 
    - หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะท าการแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้กอ่นการ เดนิทาง 10 วนั 
    - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
     โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 
► กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีางกรณทีี่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
► กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 
► การช าระค่าบรกิาร ช าระเงนิค่าจองทัวรท่์านละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นวันเดนิทาง **
ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลาย
ท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณเีปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตาม
ขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในสว่นนี ้
► ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวัน
เดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 
► ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน ตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่วเพิม่ตาม
ราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน้ 
► ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) และ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่ับ 1 เตยีง
พับเสรมิ 
► โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า 
►หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

https://register.health.gov.tr/


                             
► การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบัิตสิ าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับผู ้
ใหบ้รกิารในสว่นต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายสว่นนีเ้พือ่มอบใหหั้วหนา้ทัวรร์ะหว่างการเดนิทาง 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด
จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
► ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
► ค่าทีพ่ักโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 4-5 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 -3ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์าร
แข่งขันกฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) กรณีพกั 3 ท่านต่อหอ้ง โรงแรมในตุรกสีว่นใหญ่จะไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพกั 2หอ้ง (มี

ค่าใชจ่้ายพักเดีย่วเพิม่) 
► ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธกิารเปลีย่นแปลง 
► ค่ารถตลอดรายการทัวร ์
► ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
► ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีส่ายการบนิ TURKISH AIRLINES ก าหนดสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 1ใบ ไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั ไม่สามารถซือ้เพิม่ไดแ้ละค่าประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ
แต่ละสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิท่านจะตอ้งช าระค่าปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
► ค่าประกนัภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
   ไม่รวมประกันสขุภาพ  
► ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
► ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายสว่นตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
► ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 70 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 
► ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรดี ฯลฯ 
► ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
► ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
► ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
► ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
► ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.  ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุด
บัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรับ
หนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
►ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 72 ช.ม และคา่ตรวจ RT-PCR  เมือ่กลบัถงึประเทศ 
ไทย 
►โรงแรมทีพ่กักกั AQ (Alternative State Quarantine) เดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตุรก ีณ วันทีอ่อกขาย
โปรแกรมทัวร ์(18 ตุลาคม 2564) ตอ้งกักตัว 7 วันตามนโยบายภาครัฐ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้
9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน



                             
รายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ 
12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดตอ่คนต่อวัน 
13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพในระหว่าง

การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออก
ใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 
17.การเดนิทางเขา้ประเทศไทย จากประเทศตุรก ีณ วันทีอ่อกขายโปรแกรมทัวร ์(18 ตลุาคม 2564) ตอ้งกักตัว 7 วัน 
ตามนโยบายภาครัฐ 
 

 


