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TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N  
กรงุอสิตนับลู–เมืองคปัปาโดเกยี–เมืองชานคัคาเล่–เมืองอนัตลัยา 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
** พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ า้ 1 คนื ** 

 
ประเทศตรุกี.......  แผน่ดนิ 2 ทวปี บนทวปีเอเชียและทวปียโุรป ประเทศท่ี
มีผูอ้ยูอ่าศัยมาตัง้แตย่คุหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณตา่งๆเอโดเลีย 
โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย หลงัจากการพิชิต
ของพระเจา้อเล็กซานเดอรถู์กแบ่งออกจากกนัโดยช่องแคบบอสฟอรสั ทะเล

มารม์ารา และช่องแคบดารด์าแนลส ์ 
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ตารางเที่ยวบินเดินทาง :  
วนัเดินทาง เมือง เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

เดินทางวนัที ่13 – 21 ตลุาคม 2561    
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตนับูล TK069 23.00 – 05.20 น. 10ช.ม. 20 น. 
วนัที่ 2 กรุงเคยเ์ซอรี ่– อิสตนับูล TK2021 19.35 – 21.15 น. 1 ช.ม. 40 น. 

วนัที 8 อิสตนับูล – กรุงเทพฯ TK068 01.25 – 15.00 น. 9 ช.ม. 35น. 
 
 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล BY TK069 (23.00 – 05.20) B L D  

2 
อิสตนับลู - มสัยดิสีน ้าเงิน – วิหารเซนตโ์ซเฟีย  
ฮิปโปโดม – พระราชวงัทอปกาปึ - สไปซ ์มารเ์ก็ต 

   HOTEL IN ISTANBUL  

3 
อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ล่องเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั  
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมมา้ไมจ้ าลอง 

   HOTEL IN CANAKKALE 

4 เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี – โรงงานเคร่ืองหนัง     HOTEL IN KUSADASI 

5 เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย– เมืองอนัตลัยา    HOTEL IN ANTALYA 

6 
เมืองอนัตลัยา – หอคอยฮิเดอรริ์ค – พิพิธภณัฑบ์า้นอตาเติรก์ 
น ้าตกดูเดน – ท่าเรือโบราณ ล่องเรือ 

   HOTEL IN ANTALYA 

7 
เมืองอนัตลัยา – คปัปาโดเกีย นครใตดิ้น Underground City  
โรงงานพรม – โรงงานเพชร 

   CAPPADOCIA CAVE 
HOTEL 

8 
คปัปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – ชิมไวน์ 
สนามบินเคยเ์ซอร่ี (บินภายใน)  
อิสตนับลู - สนามบินกรุงอิสตนับลู  BY TURKISH AIRLINES 

    

9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       

ก าหนดการเดินทาง 

40,900.-  13 – 21 ตุลาคม 2561 // 20 – 28 ตุลาคม 
2561 

ฟรี!!!  

✓ ชิมชาดอกลาเวนเดอร ์ท่ีมีเฉพาะช่วงนี้เท่านัน้ 

✓ กระเป๋าลาเวนเดอรอั์นสวยงาม 

✓ พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ
ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีก าไรของแทจ้ากตรุกี 
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เดินทางวนัที ่20 – 28  ตลุาคม 2561    
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตนับูล TK069 23.00 – 05.20 น. 10ช.ม. 20 น. 
วนัที่ 2 กรุงเคยเ์ซอรี ่– อิสตนับูล TK2013 14.40 – 16.20 น. 1 ช.ม. 40 น. 

วนัที 7 อิสตนับูล – กรุงเทพฯ TK064 20.10 – 09.40น. 9 ช.ม. 30น. 
 
 
 
 
20.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์ T 

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK)  พบ เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK069 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง)  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10ชม.) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน

เดินทางสู่เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เมื่องส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เมืองมนตเ์สน่หแ์ห่งอายร

ธรรมอนัเก่าแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอนัสวยงาม และอดีตยงัเป็นเมือง

หลวงของอาณาจกัรโรมนัตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกวา่ 1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้กัในนาม “กรุงคอนสแตน

ติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus) ซ่ึงท าใหอิ้สตนับลูเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีป

ยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับูลเป็นเมือง

ส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้สตนับลูมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป     น า

*** บินตรงสูก่รุงอิสตนับูล / มีจอทีวีทุกท่ีนัง่ / บริการเสิรฟ์อาหารรอ้น 2 ม้ือ *** 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)         กรุงอิสตนับูล – มสัยดิสีน ้าเงิน  - วิหารเซนตโ์ซเฟีย –  ฮิปโปโดม                                     
                                                พระราชวงัทอปกาปิ - สไปซม์ารเ์ก็ต 
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ท่านเท่ียวชม “มัสยิดสีน ้ าเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน 

หรือ มัสยิดสุลต่านอาหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี ซ่ึงสรา้งตั้งแต่สมยักาหลิบ Ahmed I ยุค จกัรวรรด์ิอ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-

1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่า สง่างาม เกินค าบรรยาย ดว้ยการสรา้งหออะซานจ านวน 6 หอ จนเป็น

ส่วนหน่ึงของสญัลกัษณส์ าคญัของตุรกีซ่ึงนักท่องเท่ียวทุกคนไมพ่ลาดท่ีจะตอ้งไปเยอืน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วิหารเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไ์บเซนต ์ ไทน์ ท่ีเคยเป็น

โบสถศ์าสนาคริสตม์าก่อน และ กลายมาเป็นมสัยดิของศาสนาอิสลาม  ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ีเก่าแก่และ

สวยงามยิง่ และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สรา้ง ในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็น

สนามอาเรน่าท่ีใชส้ าหรบั การแข่งมา้ศึกในยุคโรมนัท่ีวางรูปแบบไวอ้ยา่งสวยงาม และ  

กิจกรรมต่างๆสามารถจุผูค้นไดก้วา่ 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเ์ด่นๆสามแห่งคือ  

1.เสาโอบีลิสกฟ์าโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหาราชน ามา

จากเมืองคารนั์คประเทศอียปิในสมยัท่ีมีการขนยา้ยอนุสาวรียต่์างๆมาจากอาณาจกัรยุคโบราณ   

2.เสางู (Serpentine colum) สลกัเป็นรูปสามเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยูท่ี่วิหารเทพอพอลโล่

แห่งเมืองเดลฟี  3.เสาคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) ตั้งข้ึนในปี ค.ศ.940 

แต่ไมท่ราบประวติัท่ีแน่ชดั  

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือวา่เป็น 

พระราชวงัส าคญัในสมยั ออตโตมนั เป็นท่ีประทบัของสุลต่านองคส์ าคญัๆ ซ่ึงบรรยากาศของพระราชวงั

กวา้งใหญ่ไพศาลอยูใ่นดงตน้มะกอก และตั้งอยูริ่มชอ่งแคบ บอสฟอรสั ท่านจะไดช้มหอ้งต่างๆ ซ่ึงถือวา่

เป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้นยุคในสมยัออตโตมนั และ พระราชวงัแหง่น้ียงัเป็นท่ีเก็บรวบรวมสมบติัโบราณ

ของประเทศตุรกี รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบอนัสวยหรู ก่อนน าท่านสู่ จุดถ่ายภาพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึง

ของวิวริมช่องแคบบอสฟอรสั 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลาดพื้ นเมืองของชาวเมืองอิสตนับลู ท่ีมีเคร่ืองเทศอนัลือ

ช่ือและ นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารข้ึนชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถัว่สารพดัชนิด, น ้าผ้ึง,ไข่ปลาเวียร ์, 

ขนม อร่อยๆ แบบ เตอรกิ์ชดีไลท ์เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิงสนุก ขนมอร่อยแลว้ การไดม้าถ่ายรูปท่ีตลาด

แห่งน้ีถือว่าไดบ้รรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะ

อาหารส าเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมือง 

อาทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

 น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 วนัสามของการเดินทาง (3)  อิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 

                                                   เมืองชานคัคาเล ่– กรุงทรอย – ชมมา้ไมจ้  าลอง 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดินทางสู่“พระราชวงัโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระราชวงัท่ีสวยงามตามสไตลต์ะวนัตก 

มีการกล่าววา่ ในช่วงสุดทา้ยของอาณาจกัร ออตโตมนั มีการปรบัตวัใหท้นัสมยัมากข้ึน จึงมีการก่อสรา้ง

พระราชวงั สไตลต์ะวนัตก คลา้ยๆ พระราชวงัแวร์ซายยใ์นฝรัง่เศส และมีการประดับประดาอย่าง

ชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู่ใน

พระราชวงัแห่งน้ี และ ประกอบกบัพระราชวงัแห่งน้ี อยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั จึงมีความสวยงามมาก

ยิ่งข้ึน และ มีการเพิ่มเติมในการจดัสวนแบบสไตลต์ะวนัตก จึงถือวา่เป็นพระราชวงัอีกแห่งในทวีปยุโรป 

ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปีผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกับแบบอาหรับ

สวยงามอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน  

 
 
 
  

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือน าท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบบอสฟอรสั 

(Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเช่ือมทะเลด าและทะเลมาร์มาราเขา้ดว้ยกนั และท่ีส าคัญช่องแคบแห่งน้ี 

เป็นช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซ่ึงทั้ง 2 ฝั่งท่านจะไดช้มทัศนียภาพอนั

งดงาม สองฝรัง่ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังส าคัญๆ อยู่ริมแม่น ้ า

มากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรายลอ้มริมสองฝั่งแคบ ซ่ึงทุกท่านถือเป็นประวติัศาสตร์

ของชีวิตท่ีไดม้ีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวปีในครั้งน้ี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางเมืองชานัคคาเล่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขน

ถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งป้อมปราการข้ึนท่ีน่ีเมื่อปี 1452 

เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 1 เมื่อฝ่ายสมัพนัธมิตร

ตอ้งการรุกคืบหน้า เขา้ไปยงัช่องแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตวัออกจากสงครามโลก      น า

ท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล่ (Canakale)  ประเทศ
สาธารณรัฐตุรกี ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง

แบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดยนักโบราณคดี พรอ้มทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยท่ีถูก
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สรา้งซอ้นทับกนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง ประตู และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือน

สญัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ชมมา้ไม้

จ  าลองแห่งทรอย (Trojan Horse) 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่า  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิง่ใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึก

วา่ “มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญท่ี่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบรูณแ์ละมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุก

สายปดูว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 ทาง 

โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู ่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพแีห่ง

คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้ รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของ

จ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์

กรุงเวียนนา แวะ ชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนได้

ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดง

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)           ชานคัคาเล – เมืองโบราณเอเฟซุส - เมืองคูซาดาสี  -  
                                                   โรงงานเครือ่งหนงั 
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ตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัข้ึนไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการ

แสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือ

ร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์ จอหน์ (Basilic of St. 

John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศ

ตุรกีในปัจจุบนั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคซูาดาสี (Kusadasi) เมืองต่างอากาศริมทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของประเทศตุรกี ในชว่งฤดูรอ้นของแต่ละปีชาวตุรกีและนักท่องเท่ียวจากต่างชาติมาพกัและท า

กิจกรรมในเมอืงอยา่งมากมาย นอกจากความสวยงามของเมืองแลว้ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองหนัง

ชั้นน าท่ีส่งออกต่างประเทศอีกดว้ย น าท่านสูโ่รงงานเครือ่งหนงั คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ท่ี

สินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่โลก มกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal 

Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ อีกมากมาย 

   น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั LE BLEU HOTEL KUSADASI 5* หรือเทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้าใต้

ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยู่ใน

ปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้

ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิ

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)           เมืองคซูาดาสี – เมืองปามุคคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้า -เมืองอลัตนัยา   
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ประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหา

ท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่แห่งเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ 

โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์  น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ใน

ภาษาตุรกี เกิดจากน ้าแร่รอ้นท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหน้า

ผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้าตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็ง

เป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอศัจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 

35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการ

รกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล

ชาวโรมนัเชื่อวา่น ้าพุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  ท่านสามารถ
เห็นเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยู

เมเนสท่ี 1 แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลายครั้ง

หลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน ้าท่ีศกัสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนั

ตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล่ สถานท่ีส าคัญอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน ้ าโรมัน 

โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองอนัตลัยา (Antalya) ตั้งอยูท่าตะวนัตกเฉียงใตข้องตุรกีติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์ร

เนียน เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีคึกคกัอย่างมาก มีวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม จนไดร้บัการขนาน

นามว่าเป็น ริเวียร่าแห่งตุรกี ถือเป็นเมืองท่ีเจริญเติบโตเร็วท่ีสุดในตุรกี อีกทั้ งยังได้สัมผัส

บรรยากาศของเมืองเก่า และอาคาร บา้นเรือน สถาปัตยกรรมเก่าแก่ต่างๆ  

  น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL IN ANTALYA 5* หรือเทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เมืองอนัตลัยา – หอคอยฮิเดอรร์คิ – พิพิธภณัฑบ์า้นอตาเตริก์ 

                                                   น ้าตกดเูดน – ท่าเรือโบราณ – ล่องเรอื 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางสู ่หอคอยฮิเดอรร์คิ (Hidirlik Tower) หอคอยท่ีเป็นอีกสญัลกัษณข์องเมือง มี

ความสงู 14 เมตร สรา้งดว้ยหินสีน ้าตาลอ่อน ทรงวงกลมเหมือนป้อม ปราการ ปัจจุบนัมี

สภาพโทรมแต่ยงัมีความสวยงาม รอบหอคอยมรีา้นอาหาร และรา้นกาแฟมากมายเมื่อข้ึนไปบน

หอคอยยงัเป็นจุดชมววิทิวทศัน์เมืองอนัตลัยา 

จากนั้นน าทา่นชม พิพิธภณัฑบ์า้นอตาเตริก์ ( Ataturk’s House Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติของเมืองอนัตลัยา เป็นบา้นท่ีใชร้บัรองการเยอืนอยา่งเป็นทางการท่ีเมืองอนัตลัยาของ
ท่าน มุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ ใน ปี ค.ศ. 1930 ปัจจุบนัเปล่ียนใหเ้ป็น พิพิธภณัฑ ์ใหท่้านเขา้
เยีย่มชม ภายในจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ใหไ้ดช้มกนั 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

บ่าย น าทา่นเขา้ชม น ้าตกดเูดน ( Duden Waterfalls) เป็นน ้าตกท่ีมช่ืีอเสียงของเมืองอนัตลัยา โดย

น ้าตก เกิดจาก แมน่ ้าดูเดน (Duden River) เป็น 1 ในแมน่ ้าสายส าคญัของประเทศ ตั้งอยูห่่าง

จากเมืองอนัตลัยาไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. น ้าตกแบ่งออกเป็นจ านาน

หลายชั้น ซ่ึงบางช่วงน้ันมี ลกัษณะเป็นเหมือนกบัล าธารเล็กๆ ซ่ึงไหลไปเร่ือยๆ จนไปส้ินสุด

อยูท่ี่หนา้ผาหินริมทะเล กอ่นจะตกลงไปสทูะเลเมดิเตอรเ์รเนียน จนกลายเป็นน ้าตกอีกหน่ึงจุดท่ีมี

ความสวยงามมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านชม ท่าเรือโบราณ ( Old Habour ) เป็นท่าเรือเก่า อ่าวเล็กๆ ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผา  

  ปัจจุบันใชเ้ป็นท่าจอดเรือ และ มีรา้นคา้ รา้นอาหาร ใหบ้ริการมากมายใหค้วามรูสึ้กเหมือน

  ยอ้นกลับไป 150 ปีก่อน จากน้ันน าท่าน ล่องเรือ ชมความงาม ของอ่าวส่วนหน่ึงของทะเลเมดิ

  เตอร์เรเนียน ชมวิวทิวทัศน์อนัสวยงาม จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” น า
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  ท่านล่องเรือโดยเรือมีลกัษณะคลา้ยเรือโจรสลดัลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ และพาท่านล่องเรือ

  ไปชมน ้ าตกท่ีไหลจากหน้าผา ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน เป็นส่ิงน่าอัศจรรยไ์ม่ควรพลาด

  ในการมาเมืองอนัตลัยาเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

 

 
 

  น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL IN ANTALYA 5* หรือเทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย์

ซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้ นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถม เป็นเวลาหลาย

ลา้นปี เมื่อวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการ

แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง ต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ี

งดงามแปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า  “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และ

ไดร้บั การแต่งตั้งจากองคก์ารยูเนสโกเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของ

ตุรกี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

บ่าย น าท่านชม นครใตด้ิน Underground City เป็นส่ิงน่าอศัจรรยอ์ยา่งหน่ึงท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ น เกิดจาก

การขุดเจาะพื้ นดินลึกลงไปหลายๆชั้นเพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูในช่วสงคราม นครใตดิ้นมี

พรอ้มทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์บ่อน ้า คอกสตัว ์

  

 

 

 

น าท่านเขา้ชม โรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือวา่มีชื่อเสียงเร่ืองพรม พรมส่วนใหญ่ท่ีผลิต

ในตุรกีนัน่มีช่ือเสียงเล่ืองลือระดบัโลก ไมว่า่จะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์ หรือพรมท่ีทอจากฝ้าย 

วนัทีเ่จด็ของการเดินทาง (7)  เมืองอนัตลัยา-เมืองคปัปาโดเกีย–นครใตด้ิน Underground City 

                                                   โรงงานพรม – โรงงานเพชร 
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และพรมท่ีทอจากไหม แลว้น าท่านชม โรงงานเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น เทอค

วอย อารเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถูกออกแบบมาอยา่งปราณีตและยงัมีความโดดเด่นใหท่้านได้

เลือกชมและชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั UCHISA KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า 

หมายเหต ุ ในกรณีโรงแรมถ ้าเตม็ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (17) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (18) 

**ส ำหรบัท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปัปำโดเกีย จะตอ้งออกจำก
โรงแรม 04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคปัปำโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใช้
เวลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ช่ัวโมง  โดยตอ้งมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปีข้ึนไป   (คำ่ข้ึนบอลลูนไม่ได้
รวมอยู่ในคำ่ทวัร ์รำคำประมำณ US 230 ตอ่ 1ท่ำน)**หำกท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำม
รำคำไดจ้ำกหัวหนำ้ทวัร ์ก่อนช ำระเงนิ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)            คปัปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม – พพิิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม                   
                                                    ชิมไวนต์รูล์าซาน - สนามบินเมืองเคยเ์ซอรี่  - กรุงอิสตนับูล  

หมายเหต ุ : [บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลนูในตรุกีมีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน  แต่
ส  าหรบัประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทยนั้น ไม่ครอบคลมุการท ากิจกรรมข้ึนบอลลนูและเครือ่งรอ่น
ทุกประเภท] 
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น าท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมา

ตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและ

สงัหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็น

ไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์

กลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 

9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้ง

โบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

 

 

 

 

 

น าท่านชิมไวนต์รูล์าซาน (Turasan Winery) ไวน์โลกใหม่ของประเทศตุรกี เป็นสินคา้ส่งออก

ส าคญัใหช้าวสุเมเรียนและชาวอสัซีเรียนโบราณ “วิยานาวานดา” ซ่ึงหมายถึง “ดินแดนแห่งไวน์ 

และดว้ยพื้ นท่ีกวา่ 6,100 ตารางกิโลเมตร ท าใหตุ้รกีเป็นประเทศท่ีปลูกองุ่น 

ส่งออกเป็นอนัดบัท่ีส่ีของโลก ไร่ไวน์ตูราซาน คือไร่ไวน์อันมีช่ือเสียงของภูมิภาคคัปปาโดเกีย 

ก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ.1943 ตรงกบัช่วงเวลาหวัเล้ียวหวัต่อของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เร่ิมตน้ตั้งแต่

การปลูก การเก็บ การบ่มผลองุ่น โดยผสมผสานกบักรรมวิธีแบบโบราณและเทคโนโลยีสมยัใหม ่ 

เป็นผลใหไ้วน์ของเขาไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาวหรือไวน์แดงต่างมีคุณภาพอันยอดเยี่ยม   ซ่ึงสืบทอด

กิจการมาเป็นรุ่นท่ี 3 เป็นระยะเวลาถึง 75 ปีมาแลว้ ใหท่้านไดชิ้มไวน์รสเลิศจากไร่ไวน์ช่ือดงัแห่ง

น้ี อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไวน์ชั้นเยี่ยม และผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากองุ่น กลบัไปเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินเมืองเคยเ์ซอรี่ 

............. น. ออกเดินทางสู ่กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ .................. 
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............. น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40นาที) หลงัจากนั้นน า

ท่านตอ่เครือ่งเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

............... น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที ่................. 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40นาที) 

 

 

............ น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ     

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

เที่ยวบินขากลบั วนัที่ 13 – 21 ต.ค. 61 

TK 2021 ASR - IST 19.35 – 21.15 

TK 68  IST – BKK 01.25 – 15.00 

 

เที่ยวบินขากลบั วนัที่ 20 – 28 ต.ค. 61 

TK 2013 ASR - IST 14.40 – 16.20 

TK 64  IST – BKK 20.10 – 09.40 (+1) 

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TURKISH MEDITERANEAN 9D6N  
กรงุอสิตนับลู–เมืองคปัปาโดเกยี–เมืองชานคัคาเล่–เมืองอนัตลัยา 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง (9)          สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   
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อตัราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง   13 – 21 ตลุาคม 2561 

 20 – 28 ตลุาคม 2561 
 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครือ่งบนิ ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 40,900.- 16,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 5,500.- 
*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน 
ณ วนัที่ 23 เม.ย. 61 หากมีการเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญต่ั้งแต ่25 ทา่นข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 
25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ตอ้งท าวีซ่า 
*** ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต  า่กว่า 12 ปี และผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้
และไม่มีผูด้แูลเน่ืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะส าหรบัเด็ก 
 

อตัราน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ท่าน 
*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
*ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
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*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไป
พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาทอ่งเท่ียวกบัทวัรเ์ทา่นั้น ประกนัการเดินทางจะไม่คุม้ครองผูท่ี้อายุต า่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 
85 ปีข้ึนไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์)  
*** กรณีตอ้งการท าประกนัการเดินทางรายด่ียวเพ่ิม รวมประกนัสุขภาพดว้ย ช าระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน 
รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้าด่ืมทุกวนัวนัละ 2 ขวด 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
*ค่าท าวซ่ีาประเทศตุรกี 
*ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 
*ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น) 
*ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  
*ค่าอาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
*ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
*ไม่รวม ค่าทิปหวัหนา้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทริป  50 ดอลล่ารย์ูเอส($USD)/ท่าน ตลอด
การเดินทาง 
***ไม่มีแจกกระเป๋า 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

 บรษิทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  
 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  15 วันท า หาก
บรษิทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้รกิาร 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบั
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ล่วงหนา้ซ่ึงไมส่ามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง
ยกเลิกหรือไมส่ามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 
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การยกเลิก 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ  า 20,000 บาท. 
 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยดึค่ามดัจ  าทั้งหมด 20,000 บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนค่าตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  
(เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศตรุกี บรษิทัฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด  

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ ่(ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนกัไม่เกินทา่นละ 20   

กิโลกรมั (หากน ้าหนกัเกิน ทางสายการบินอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิ่มได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัหิ้ วข้ึนเคร่ือง สายการบินอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 

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

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้ วข้ึนเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้า่ย
ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมคุีณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด ซ่ึงทางสายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง 
และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 
20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น  

 

http://www.letsgoholidays.com/
mailto:INFO@LETSGOHOLIDAYS.COM


 
 
 

 BW… TURKEY TRIP 9D6N IN  OCT 18 (TK) by Cherry  (Update 06Jun18)    PAGE 18 

Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 

100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 

Tel : 02-1083478-79 Fax : 02-108424 

WWW.LETSGOHOLIDAYS.COM  INFO@LETSGOHOLIDAYS.COM  

 
 
 
 
หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไมถึ่ง 25 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  
5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวสิยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือ
การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน 
6. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน 
8. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 
9.กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้า่ยและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
11. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
12.เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ  าหรอืค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรือช าระ
โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ 
แลว้ 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัท าโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัท่ี
สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน
วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุป๊ทวัร)์ ตามท่ี
ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพื่อใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 
หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
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ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมี
ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

 
โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น  

(ขอ้มูลตรงน้ีทางบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก  
(ขอใหทุ้กท่านกรอกขอ้มูลตามความจรงิ แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที่) 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร์
.................................................................................................................  
 

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร์
........................................................................................................................ 
 

3. จ  านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ ่..............ท่าน  
 
4. เบอรต์ดิตอ่ ***ส าคญัมาก ขอทราบเบอรต์ดิตอ่มากว่า 1 หมายเลข
.................................................................................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ้า่นรายละเอียดเง่ือนการเดนิทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 
5. ประเภทหอ้งพกั 
 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตยีง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตยีง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตยีง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 
6. อาหาร          ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อ่ืนๆ............................................................ 
      กรณีท่ีไม่ทานเน้ือววั รบกวนระบุประเภทอาหารท่ีทา่นสามารถทานได ้(เฉพาะเสิรฟ์บนเครื่องบิน) 

อาหารประเภทมงัสาวิรสั  อาหารประเภทซีฟู้ด 
 
7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 
8. ตอ้งการเลือกท่ีนัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ตา่ง  อ่ืนๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 

http://www.letsgoholidays.com/
mailto:INFO@LETSGOHOLIDAYS.COM
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Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 

100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 

Tel : 02-1083478-79 Fax : 02-108424 

WWW.LETSGOHOLIDAYS.COM  INFO@LETSGOHOLIDAYS.COM  

หมำยเหต: สำยกำรบิน TURKISH AIRLINES ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได ้ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขของตัว๋กรุ๊ป 
ทัง้น้ีทำงลูกคำ้สำมำรถแจง้สะสมไมล์ไวก่้อนได ้เพ่ือเป็นเรคคอรด์กำรเดินทำง  
 
 
ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง *** 

http://www.letsgoholidays.com/
mailto:INFO@LETSGOHOLIDAYS.COM

