
 

   

 

 

  

  

 

 

ตรุก ี9 วนั 6 คนื 
อสิตนับล ูคปัปาโดเกยี ซาแฟรนโบล ู 

เปิดตวั ซุปตาร ์บอลลนู 
กาํหนดการเดนิทาง กรกฎาคม - ธนัวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

โดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINES 
เที3ยวบนิตรงโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์สมัผสัประสบการณ์แปลกใหมท่ี3ประเทศสองทวปี ดนิแดน

แหง่อาณาจกัรออตโตมนัอนัยิ3งใหญช่มสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 1 ใน 7 สิ3งมหศัจรรยข์องโลก 
ยคุกลาง ความยิ3งใหญข่องสเุหรา่สนํี Aาเงนิ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปยุฝ้ายที3ปามคุคาเล ่ 

นครใตด้นิชาดคั ชมเมอืงมรดกโลกที3เมอืงซาแฟรนโบล ูลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

มนํี Aาดื3มบรกิารบนรถบสัวนัละ 2 ขวด 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี3ยว 

01-09 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

02-10 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

03-11 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

04-12 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

06-14 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

07-15 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

08-16 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

10-18 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

16-24 กรกฎาคม 2562 31,799.- 31,799.- 9,000.- 

22-30 กรกฎาคม 2562 31,999.- 31,999.- 9,000.- 

24 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2562 28,999.- 28,999.- 9,000.- 

04-12 สงิหาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

05-13 สงิหาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

12-20 สงิหาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

16-24 สงิหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

19-27 สงิหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

23-31 สงิหาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

26 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

30 สงิหาคม-07 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

31 สงิหาคม-08 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

06-14 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

09-17 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

11-19 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี3ยว 

15-23 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

20-28 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

21-29 กนัยายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

26 กนัยายน-04 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

29 กนัยายน-07 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

01-09 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

02-10 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

06-14 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

07-15 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

09-17 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

15-23 ตลุาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

21-29 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

22-30 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

23-31 ตลุาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

26 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

27 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

28 ตลุาคม – 05 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

31 ตลุาคม – 08 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

02-10 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

08-16 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

11-19 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

13-21 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

16-24 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี3ยว 

21-29 พฤศจกิายน 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

23 พฤศจกิายน -01 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

26 พฤศจกิายน -04 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

28 พฤศจกิายน -06 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

01-09 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

02-10 ธนัวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

03-11 ธนัวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 

07-15 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

10-18 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

12-20 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

17-25 ธนัวาคม 2562 32,999.- 32,999.- 9,000.- 

23-31 ธนัวาคม 2562 33,999.- 33,999.- 9,000.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

ราคานีAไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย รวมเป็น 90 USD ตอ่คน
ลกูคา้ 1 ทา่น ท ัAงนีAทา่สามารถใหม้ากกวา่นีAไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ –เมอืงอสิตนับล ู 
 
 

เฉพาะกรุป๊ที3ออกเดนิทางวนัที3 ดงัตอ่ไปนีA 
 

 
 
 
 
1 9 .
0 0 
น .

 สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK)  
โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

21.45 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH 
AIRLINE เที3ยวบนิที3 TK65 (บนิตรง) 

 

วนัที3สอง      เมอืงอสิตนับล ู– อโุมงคเ์ก็บนํ Aาเยเรบาตนั – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – 
 ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนํี Aาเงนิ  

04.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(เวลาตรุกชีา้กวา่ไทย 4 -5 ชั�วโมง คอื
ฤดรูอ้น ชา้กวา่ไทย 4 ชั�วโมง สว่นฤดหูนาวชา้กวา่ไทย 5 ชั�วโมง) 

 

31 ธนัวาคม-08 มกราคม 2563 34,999.- 34,999.- 10,000.- 

เดอืนสงิหาคม เดอืนกนัยายน เดอืนตลุาคม 

16-24 สงิหาคม 2562 06-14 กนัยายน 2562 02-10 ตลุาคม 2562 

 09-17 กนัยายน 2562 07-15 ตลุาคม 2562 

 15-23 กนัยายน 2562 27 ต.ค.-04 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-05.45) 

 21-29 กนัยายน 2562 31 ต.ค.-08 พ.ย. 2562 (TK65:22.50-05.45) 

เดอืนพฤศจกิายน เดอืนธนัวาคม 

 10-18 ธันวาคม 2562 (TK65:22.50-05.45) 



 

   

 

 

  

  

 

 

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

วนัแรก      กรงุเทพฯ –เมอืงอสิตนับล ู 
 

20.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK)  
โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

23.00 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH 
AIRLINE เที3ยวบนิที3 TK69 (บนิตรง)  

 
  **สําหรบัเดอืน พฤศจกิายน – ธนัวาคม 2562**  

เที3ยวบนิที3 TK69 ปรบัเวลาเดนิทางเป็น ออกจากกรงุเทพเวลา 23.25 และถงึกรงุอสิตนับลปูระเทศตรุก ี 
เวลา 06.20** 

 

วนัที3สอง      เมอืงอสิตนับล ู– อโุมงคเ์ก็บนํ Aาเยเรบาตนั – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – 
 ฮปิโปโดรม - สเุหรา่สนํี Aาเงนิ  

05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(เวลาตรุกชีา้กวา่ไทย 4 -5 ชั�วโมง คอื
ฤดรูอ้น ชา้กวา่ไทย 4 ชั�วโมง สว่นฤดหูนาวชา้กวา่ไทย 5 ชั�วโมง)  
หลังจากผ่านขั <นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที�ศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ้นครอสิตนับูล
เป็นเมอืงที�มคีวามสําคัญที�สดุและเป็นเมอืงที�มปีระชากรหนาแน่นมากที�สดุในตุรก ีเป็นเมอืงที�ตั <งอยู่รมิชอ่ง
แคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชื�อวา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึ�งเป็นอาณาจักรที�ย ิ�งใหญใ่นประวัตศิาสตร ์เป็น
เมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนั<น จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีื�อเรยีกแตกตา่งกันออกไป เชน่ ไบ
แซนเทยีม คอนสแตนตโินเปิ<ล เป็นตน้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ3น (1) 
หลังอาหาร นําทา่นสู ่อโุมงคเ์ก็บนํ Aาเยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สรา้งขึ<นในสมัยจักรพรรดจัิสตนิ
เนยีน ในปี ค.ศ. 532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ<าสําหรับใชใ้นพระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามที�กรงุอสิตันบลูถกูขา้ศกึปิด
ลอ้มเมอืง จากนั<นนําทา่นชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia สถานที�ซ ึ�งเป็น 1 ใน 7 
สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นที�ประชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีโบสถแ์หง่นี<เป็นโบสถ์
ทางศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามคํ<าที�สลักอยา่งวจิติร 
คาํแนะนําในการเขา้ชมสเุหรา่ จําเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสื<อแขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรปูและเตรยีมผา้สําหรับคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื<อแขนยาว ไมรั่ดรปู 

 จากนั<นนําทา่นชม พระราชวงัทอปกาปิ Topkapi Palace สรา้งขึ<นในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตที� 2 และ
เปลี�ยนเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภัณฑพ์ระราชวังทอปกาปิ ซึ�งหอ้งที�โดง่ดังคอืหอ้งทอ้งพระคลัง
อนัเป็นที�เก็บสมบตั ิและวัตถลํุ<าคา่มากมาย โดยมกีรชิแหง่ทอปกาปิ ดา้มประดับมรกตใหญ ่3 เม็ด กบัเพชร 
86 กะรัตเป็นไฮไลทสํ์าคัญ 

เที3ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (2) 
หลังอาหารกลางวัน นําทา่นชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรอื สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอ 
เบลสิคซ์ ึ�งเหลอืแคส่ว่นปลายที�ยาว 20 เมตร แตก่ระนั<นก็ยังสวยงาม  
จากนั<นนําทา่นชม สเุหรา่สนํี Aาเงนิ Blue Mosque ที�มาของชื�อสเุหรา่สนํี<าเงนิเป็นเพราะใชก้ระเบื<องสนํี<า
เงนิในการตกแตง่ภายใน ซึ�งทําเป็นลายดอกไม ้เชน่ ดอกกหุลาบ คารเ์นชั�น ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่ง
แตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมื�อถงึเวลาที�จะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กบัสเุหรา่ที�
นครเมกกะ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (3) หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก ณ เมอืงอสิตันบล ู
ใหท้กุทา่นพักผอ่นกนัตามอธัยาศัย  

ที3พกั โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงอสิตนับล)ู 



 

   

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

วนัที3สาม  เมอืงอสิตนับล-ูเมอืงบรูซ์า-Grand Mosque-Green Tomb-เมอืงอชิเมยีร ์

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบูรซ์า่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมอืงบรูซ์าเป็นเมอืงแหง่รสีอรท์และสก ี
และเป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของอาณาจักรออตโตมานบนอนาโตเลยี กอ่นที�จะยา้ยไปอยูท่ี�ฝั�งยโุรปและยา้ย
ไปอยูท่ี� อสิตันบลู ในที�สดุ จากนั<นนําทา่นชมความงามของ มัสยดิเกา่แกข่อง เมอืงบรูซ์า่ Grand Mosque 
ภายในจะพบกับผลงานอันละเอยีดออ่น และประณีตของงานกระเบื<องประดับที�มสีสีนัลวดรายที�ละเอยีด และ
ซับซอ้นอย่างพสิดารทั <งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอสิลาม และรูปเรขาคณิต ให ้
ทา่นไดช้มความสวยงามของตัวเมอืงที�ในอดตีกษัตรยิท์ี�เคยปกครองอาณาจักรออตโตมัน ไดใ้ชเ้มอืงนี<เป็นที�
ฝังศพและนอกจากนั<นยังถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนที�สวยงาม ร่มรื�นไปดว้ยตน้ไมท้ี�เขยีวชอุม่เป็นจํานวนมาก จน
ไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงที�มสีเีขยีว(Green Bursa) จากนั<นนําท่านชม สุสานสเีขยีว(Green Tomb) หรอื Yesil 
Mosque สถานที�ศักดิ\สทิธิ\ทางศาสนา ที�มคีวามสวยงามอกีแหง่หนึ�งของเมอืงเบอรซ์า ถูกสรา้งขึ<นในชว่งปี 
ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนกิชื�อ Haci Ivaz Pasa 

 

เที3ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (5) 

 หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอชิเมยีร ์ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชั�วโมงระยะทาง
ประมาณ 330 กโิลเมตร 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมที3พกั (6)  

ที3พกั โรงแรม BLANCA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงอชิเมยีร)์ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

วนัที3ส ี3   เมอืงอชิเมยีร-์เมอืงคซูาดาซ-ึเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-ศนูยผ์ลติเครื3องหนงั-บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงปา
มคุคาเล ่

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)    

นําออกเดนิทางสู่เมือง เมอืงคูซาดาซ ึKusadasi ที�แปลว่า เกาะนก ตั <งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตรุกตีดิกบัชายฝั�งทะเลอเีจยีนเป็นทา่เรอืที�สําคัญ เรอืที�ลอ่งทะเลอเีจยีนจะจอดเรยีงรายกนัอยูท่ี�เมอืง



 

   

 

 

  

  

 

 

คูซาดาซ ึแห่งนี<เพื�อใหนั้กท่องเที�ยวไดข้ึ<นฝั� งไปเที�ยว เมืองเอฟฟิซุส Ephesus (ระยะทางประมาณ 100 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1.20 ชั�วโมง)  จากนั<นนําท่านชม เมอืงโบราณเอฟฟิซุส(City of Ephesus) 
ชมสัญลักษณ์ของเมืองเอฟฟิซุส เช่น หอ้งอาบนํAาแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที�ยังคงเหลือ
ร่องรอยของหอ้งอบไอนํ<าใหเ้ห็นอยู่ นําท่านชม วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน(Temple of Hadrian) 
ซึ�งเป็นจักรพรรดเิอเดรียนที�ยิ�งใหญ่อีกองค์หนึ�งของโรมัน ชม ภาพแกะสลกันางเมดูซ่า หวัเป็นงู ชม 
หอสมุดเซลซุส Library of Celsus เป็นอาคารสองชั <น ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออกเพื�อรับแสง
สวา่งยามเชา้ หอ้งสมดุนี<สรา้งขึ<นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทเิบเรยีส จเูลยีส อกลีา Julius Aquila เพื�ออทุศิให ้
เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่าน ดา้นหนา้มีรูปปั<นของเทพี 4 องค์ ไดแ้ก่ Sophia (wisdom-ปัญญา), Arete 
(virtue-ความดี), Ennoia (thought-ความคิด), Episteme (knowledge-ความรู)้ ชม โรงละคร Great 
Theatre ซึ�งสรา้งโดยการสกัดไหลเ่ขาใหเ้ป็นที�นั�ง สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 25,000 คน และนําทา่นชอ้ปปิ<ง
ที� ศูนยผ์ลติเสืAอหนงั ซึ�งผลติเสื<อหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอติาลี อสิระใหท้่านเลือกซื<อสนิคา้ไดต้าม
อธัยาศัย 
จากนั<นนําท่านเดนิทางสู่ บา้นพระแมม่าร ี(The Virgin Mary’s House) ซึ�งเชื�อกันว่าเป็นที�สุดทา้ยที�
พระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิ<นพระชนมใ์นบา้งหลังนี< ถกูคน้พบอยา่งปฏหิารยโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมันชื�อ 
แ อ น น า  แ ค เ ท อ รี น  เ อ ม เ ม อ ริ ช ( Anna Catherine Emmerich)  ค . ศ .  1 7 7 4 - 1 8 2 4  
บรเิวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกนํ<าสามก๊อกที�เชื�อว่าเป็นก๊อกนํ<าที�มีความศักดิ\สทิธิ\ แทนความเชื�อในเรื�อง 
สขุภาพ ความรํ�ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กนํ<าเป็น กําแพงอธษิฐาน ซึ�งมคีวามเชื�อวา่ หากตอ้งการใหส้ิ�งที�
ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
เที3ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (8) 

 

หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมอืงปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.45 ชั�วโมง) ตั <งอยูท่างภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีปามคุคาเล ่เป็น
ภาษาตุรก ีหมายถงึ ปราสาทปุยฝ้าย ตั <งชื�อตามลักษณะภูมศิาสตร ์ซึ�งเกดิจากปรากฏการณ์ที�ตะกอนของ
หนิปูนทําปฏกิริยิากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมธีารนํ<าแร่ใตด้นิไหลเออ่ลน้ผุดขึ<นมาบนพื<นผวิ 
รวมเป็นแอง่นํ<าหนิปนูที�ลดหลั�นกัน กวา้ง 300 เมตร ยาวกวา่ 3 กโิลเมตร กอ่นไหลลงจากผาสงู 100 เมตร 
จากระดับนํ<าทะเล  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมที3พกั (9)  

ที3พกั  โรงแรมTRIPOLIS HOTELหรอืเทยีบเทา่ (เมอืงปามคุคาเล)่ 
 
วนัที3หา้  เมอืงปามคุคาเล-่นครโบราณเฮยีราโพลสิ-ปราสาทปยุฝ้าย-เมอืงคอนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา

เมอืงคปัปาโดเกยี-คาราวานสไลน ์
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)   

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านชมนครโบราณเฮยีราโพลสิ(Hierapolis) “เฮียราโพลิส” 
หมายความว่า เมืองแห่งความศักดิ\สทิธิ\ เมืองนี<สันนิษฐานกันว่ามีอายุกว่า 2,200 ปี ถูกสรา้งขึ<นตั <งแต่
ประมาณ 133 ปีกอ่นครสิตกาล ในสมัยกษัตรยิย์เูมเนสที� 2 แหง่อาณาจักรเพอรก์ามอน ที�นี�ตั <งอยูบ่นยอดเขา
ของปามุคคาเล่มพีื<นที�ยาว 2,700 เมตร กวา้ง 600 เมตร สงู 160เมตร  บรเิวณทางเขา้จะพบกับหลุมศพ
จํานวนมาก พื<นที�ตรงนี<เรยีกว่า เนโครโพลสิ (Necropolis) เป็นหลุมศพของผูม้อีทิธพิลในสมัยโบราณ 
เมื�อเขา้ไปภายในจะมซีากโบราณของสิ�งกอ่สรา้งตา่ง ๆ เชน่ 



 

   

 

 

  

  

 

 

• สระนํ Aาโบราณ มนํี<าใสสฟ้ีาอมเขยีวจนสามารถมองเห็นซากโบราณที�จมอยูใ่ตนํ้<า 
• โรงละครขนาดใหญ่จุคนไดป้ระมาณ 12,000 คน สรา้งขึ<นในสมัยศตวรรษที� 2ในอดีตใชเ้ป็น

สถานที�จัดแขง่ขนัและจัดงานเทศกาลสําคัญตา่งๆ 
• พพิธิภณัฑเ์ฮยีราโพลสิ (Hierapolis Mesuem) อาคารที�ใชเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจบุนั เคยเป็น

โรงอาบนํ<ากลางแจง้ซึ�งเป็นโรงอาบนํ<าที�ใหญท่ี�สดุของเมอืง ถกูใชเ้ป็นพพิธิภัณฑม์าตั <งแตปี่ ค.ศ.
1984 ภายในพพิธิภัณฑน์อกจากจะมผีลงานของเฮยีราโพลสิแลว้ยังมผีลงานจากที�อื�นๆอกี ไมว่า่จะ
เป็น เลาดเิซยี(Laodiceia) ,โคลอสเซ(่Colossae),ทรโิพลสิ(Tripolis),อทัทดูา้(Attuda) และเมอืง
อื�นอกีมากมาย  

 จากนั<นนําท่านชม ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle โดยลักษณะที�โดดเด่น เป็นเนินเขาสีขาวโพลน 
เนื�องจากที�สว่นใหญ่เต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซี�ยม เกดิจากนํ<าพุรอ้นที�นําแคลเซี�ยมคารบ์อเนตมา
ตกตะกอน ก่อใหเ้กิดทัศนียภาพของนํ< าตกสีขาวเป็นชั <น ๆ หลายชั <น และผลจากการแข็งตัวของ 
แคลเซี�ยมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวกบัหมิะไหลหลั�นเป็นทางนํ<ายาว ที�มคีวามสวยงามมาก ๆ  

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (11)  
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ เมอืงคอนย่า Konya (ระยะทางประมาณ 387 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชั�วโมง) เป็นเมอืงที�นยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางในอดตีและที�นี�เคยเป็น
เมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึ�งเป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ในตรุก ีหรอืที�ยคุนั<นเรยีก อนา
โตเลยี จากนั<นนําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา(Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที�นักบวชในศาสนา
อสิลามใชสํ้าหรับทําสมาธ ิก่อตั <งโดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี� ผูว้เิศษในศาสนาอสิลาม ส่วนหนึ�งของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ม ฟ ล า เ ป็ น สุ ส า น ข อ ง  เ ม ฟ ล า น า  เ จ ล า เ ล ด ดิ น  รู ม ี
จากนั<นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี(Cappadocia) ซึ�งองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลก เมอืงที�มลีักษณะภูมปิระเทศสวยงามมาก (ระยะทางประมาณ 155 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2 
ชั�วโมง) 
 ระหวา่งทางแวะชม คาราวานสไลน ์(Caravanserai) ที�พักกองคาราวานในอดตีของสลุตา่นฮานี(Sultan 
Han Caravanserai) ตั <งอยูท่ี�หมูบ่า้นสลุต่านฮานี สรา้งโดยสลุตา่นอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที� 13 
ประตูทําดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบรเิวณอื�นจัดเป็นครัว หอ้งนํ<า และ
หอ้งนอน สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคัปปาโดเกยี  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมที3พกั (12)  

ที3พกั  โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคปัปาโดเกยี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที3หก  เมอืงคปัปาโดเกยี-นครใตด้นิชาดคั-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม-่โรงงานทอพรมและ

เครื3องประดบั - ระบําหนา้ทอ้ง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
 **สําหรบัทา่นใดที3สนใจขึAนบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยีจะตอ้งออกจากโรงแรม 
05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึ3งที3หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูน
ประมาณ1ช ั3วโมง(คา่ขึAนบอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา230Us ตอ่1ทา่น)** 
หลังรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นชม เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื�นชมดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอัน
น่าอัศจรรย ์ซึ�งเกดิจากลาวาภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลมุพื<นที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลาย
ลา้นปี เมื�อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื�อยๆ แปลกตาและน่าอัศจรรย ์



 

   

 

 

  

  

 

 

ดั�งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื�อว่า “ดนิแดนแหง่ปล่องนางฟ้า” และไดรั้บการแตง่ตั <งจาก องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี 
นําท่านชม นครใตด้นิชาดคั(Underground City of Chadak) เกดิจากการขุดเจาะพื<นดนิลกึลงไป 
เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภัยจากขา้ศกึศัตรู เมอืงใตด้นิแห่งนี<มคีรบเครื�องทุกอย่างทั <งหอ้ง โถง หอ้งนอน หอ้งนํ<า 
หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 

 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (14) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนั<นท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ (Goreme Open Air 
Museum) ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคดิของชาวครสิต์ที�ตอ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ<าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่า
ลัทธอิื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ปัจจุบัน องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ<นทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แหง่นี<ให ้
เป็นมรดกโลก จากนั<นนําท่านเดนิทางสู ่โรงงานทอพรมและเครื3องประดบั เพื�อใหท้่านไดช้มการสาธติ
กรรมวธิกีารผลติสนิคา้พื<นเมอืงที�มคีณุภาพและชื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมที3พกั (15)  

ที3พกั โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคปัปาโดเกยี)  
หลังรับประทานอาหารเย็น นําทา่นชมการแสดง“ระบําหนา้ทอ้ง” (Belly dance) และการแสดงพื<นเมอืงตา่งๆ
ของตรุกอีนัลอืชื�อที�น่าตื�นตาตื�นใจ พรอ้มจบิไวนท์อ้งถิ�น แบบไมจํ่ากดั 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที3เจ็ด  เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงซาแฟรนโบล-ูหอคอยฮเิดอรร์คิ 

 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (16) 
 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาแฟรนโบลู(Safranbolu) (ระยะทาง 447 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.50 ชั�วโมง) ชื�อเมอืงซาแฟรนโบล ูมาจากหญา้แชฟฟรอนซึ�งเมอืงนี<มหีญา้แซฟ
ฟรอนที�มคีณุภาพสงูและยังเป็นเครื�องเทศที�มรีาคาแพงที�สดุในโลก เมอืงซาแฟรนโบลเูป็นเมอืงที�ไดรั้บการ
ขึ<นทะเบยีนจาก UNESCOในปี คศ.1994 เนื�องดว้ยเมอืงนี<มสีถาปัตยกรรมยคุออคโตมันที�ไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้
อย่างมากมาย ซึ�งปัจจุบันไดรั้บการลงทะเบยีนไวทั้ <งหมด 1008 แหง่ซึ�งประกอบไปดว้ย พพิธิภัณฑ ์สเุหร่า 
และหอนาฬกิา และบา้นเรอืนอกีหลายรอ้ยหลัง 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (17) 
 จากนั<นเดนิทางต่อสู่ เมอืง หอคอยฮเิดอรร์คิ (Hıdırlık Tower) ใหท้่านชมววิทวิทัศน์อันสวยงามของ

สถาปัตยกรรมในยุคออคโตมันในมุมสูง ระหว่างทางขึ<นไปบนหอคอยท่านจะไดช้มวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกข่องเมอืงนี< ดา้นบนยังเป็นสสุานของวรีบรุษุของชาวตรุก ี

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรมที3พกั (18)  

ที3พกั  โรงแรม EBRULA KONAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
 
   
วนัที3แปด  เมอืงซาแฟรนโบล-ูทะเลสาบซาพานจา-เมอืงอสิตนับล-ูลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั-ตลาดส

ไปซ ์มารเ์ก็ต - สนามบนิกรงอุสิตนับล ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (19) 
 หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล Istanbul (ระยะทาง450 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหวา่งทางแวะเที�ยวชมความสวยงามของทะเลสาบซาพานจา (Sapanca 
Lake) 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (20) 
 หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเลดํา 

(The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั <งสิ<น ประมาณ 32 กโิลเมตร ความ
กวา้งตั <งแต5่00เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมา พบกนัที�นี�
นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี�สําคัญยิ�งในการป้องกันประเทศตรุกี
อกีดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเชห่รอื
บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซ ึ�งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทั<งสิ<น 

 จากนั<นนําทา่นสุ ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครื�องเทศ ทา่นสามารถเลอืกซื<อของ
ฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึ<นชื�อของตรุก ีอยา่ง 
แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั�วพทิาชโิอซึ�งมใีหเ้ลอืกซื<อมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิ3น (21)  

สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

วนัที3เกา้  สนามบนิกรงุอสิตนับล-ูกรงุเทพฯ 

 

 
01.25 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ  TURKISH AIRLINE เที3ยวบนิที3 

TK68 (บนิตรง)  
15.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 90 USD** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัAงนีAเพื3อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

   

 

 

  

  

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี3ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื3องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที3ยว ตามกฎหมายของประเทศ
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั3วโมง มอิาจเพิ3มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัAงนีAข ึAนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัAนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี3ยนเวลา
ทอ่งเที3ยวตามสถานที3ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีAเฉพาะนกัทอ่งเที3ยวที3ถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัAน กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ3มเตมิ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั~วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ<ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี<ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี           คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศตรุก ีกรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั <ง (เนื�องจากทางตรุกไีดป้ระกาศยกเวน้
การยื�นวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั <นในประเทศตรุกไีมเ่กนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ<าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั<นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ<ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั~วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ, 90 USD/ทา่น/ทรปิ ท ัAงนีAทา่สามารถใหม้ากกวา่นีAไดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางข ัAนตํ3า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื3อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  



 

   

 

 

  

  

 

 

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั <งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ <งหมดนี<แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื3อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื3อสํารองที3น ั3ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื3อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที3ยวทรปิใด, วนัที3ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื3อ-นามสกลุ และอื3นๆ เพื3อใชใ้นการจองต ั�วเครื3องบนิท ัAงส ิAน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ<นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ื3อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั~วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั <งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั <งสิ<น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ\ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั <งสิ<น 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัAงหมดกอ่นทําการจอง เพื3อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี3จะเลื3อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึAนในกรณีที3มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ\การเก็บคา่นํ<ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ<นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั <งสิ<น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั <งสิ<น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั <งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั <งหมด  

7. รายการนี<เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั <งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั <งนี<ข ึ<นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั<นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั <งสิ<นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั<น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ



 

   

 

 

  

  

 

 

ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของตรุก ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ<งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั <งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ<าดื�มทา่นวันละ 2ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศตุรก ีสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั<นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั <งนี<ข ึ<นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทาง
นั<นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ\ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที�พาสปอรต์ของทา่นชํารุด และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการคนืเงนิ
ไมว่า่กรณีใดๆทั<งสนิ เนื�องจากทางบรษัิทไดม้กีารชาํระคา่ใชจ้า่ยทั <งหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั <งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ <งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื3อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื3อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชื3อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื3อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    



 

   

 

 

  

  

 

 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื<อวัว � ไมท่านเนื<อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื3อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื3อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
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