
 

 

8 วัน 6 คืน แกรนดต์ุรกี / 8 วัน 5 คืน แกรนด์ตุรก ี 
(บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว) 

 

 บินกลางวัน TK65 // ขากลับ TK68 (ASR//ADB) 

 พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 

เริ่มต้น….  บาท  
TOUR CODE :  TK151501BZ 

 

หมายเหตุ * (บินกลางคืนด้วย TK69 : เป็นทัวร ์8 วัน 5 คืน เครื่องออก 5 ทุ่ม จาก กทม. ถึงคัปปาโดเกีย เช้า) 
 

ราคา 55,900 บาท (TK65) :  9-16 พ.ค. / 30 พ.ค.-6 มิ.ย. / 31 พ.ค.-7 มิ.ย. / 20-27 มิ.ย. /  
     18-25 ก.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค. / 8-15 ส.ค. / 9-16 ส.ค. / 22-29 ส.ค.  
     19-26 ก.ย. / 27 ก.ย.-4 ต.ค. / 1-8 ต.ค. / 3-10 ต.ค. / 8-15 ต.ค. /  
     10-17 ต.ค. / 11-18 ต.ค. / 13-20 ต.ค. / 15-22 ต.ค. / 18-25 ต.ค. / 
     20-27 ต.ค. / 22-29 ต.ค. / 24-31 ต.ค. / 
ราคา 57,900 บาท (TK69) : 17-24 ต.ค. / 18-25 ต.ค. / 19-26 ต.ค. / 20-27 ต.ค. / 

 



 

 

8 วัน 6 คืน แกรนดต์ุรกี / 8 วัน 5 คืน แกรนด์ตุรก ี 
คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลี่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า 

คอนย่า - ปามุคคาเล่ - คูซาดาซึ - อิชเมียร์ - เอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ําเงิน 
ฮิปโปโดรม - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ําใต้ดิน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดลมาบาชเช่   

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat)  
 

 บินตรงสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมบินภายในอีก 2 เท่ียว : BKK-IST-NAV // ADB-IST-BKK  
 เท่ียวครบเมืองสวย เดินทางไม่เหนื่อย  (หากไม่มีบินภายใน 2 เท่ียว จะเหนื่อยมาก เนื่องจากนั่งรถไกล) 
 โปรแกรมดี จัดอย่างลงตัว ทําจนชํานาญ (เราคือผู้ริเร่ิมโปรแกรมเท่ียวตุรกี 8 วัน)  
 พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน***** (พักคัปปาโดเกีย 2 คืน และ อิสตันบูล 2 คืน..เท่ียวแบบสบายๆ) 
 รถโค้ช คันใหญ่ มี WIFI ทุกคัน  
 พิเศษ ชมโชว์ระบําหน้าท้องท่ีคัปปาโดเกีย พร้อมดินเนอร์มื้อค่ํา   
 สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ (Star Alliance)  

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวประเทศตุรกี 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - อิสตันบูล – ไคเซรี่ 
 

กรณีบินด้วย TK65 / เที่ยวบินกลางวัน 
08.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

 

10.55 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล  ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน  TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน
กับภาพ ยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง  และสายการบินฯ บริการ อาหาร กลางวัน และอาหารค่ํา  
ระหว่างเทีย่วบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

17.05 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่เมืองไคเซร่ี (Kayseri) เที่ยวบิน TK2018 

20.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซร่ี (ASR) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส 
 โดยเที่ยวบิน TK2018  มีบริการอาหารว่างบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.) 
22.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซร่ี นําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  SUHAN OR RAMADA CAPPADOCIA HOTEL***** หรือเทียบเท่า (พักค้าง 2 คืน) 
 

กรณีบินกลางคืน (TK69)  
20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร

ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล  ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน  TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง  และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ําและอาหารเช้า  ระหว่าง
เทีย่วบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

 

วันทีส่อง คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน 
 

กรณีบินกลางคืน (TK69) :  
05.35 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการตรวจค นเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนําท่านเดินทาง

สู่อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่เมืองเนฟเชียร์ (Navsehir)เที่ยวบิน TK2006  
                      (กระเป๋าเดินทางทําการส่งสู่สนามบินภายในประเทศโดยอัตโนมัติ Check through) 
07.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิ สตันบูล (IST) สู่สนามบิน เมืองเนฟเชียร์  (Navsehir) โดยเตอ ร์กิช แอร์ไลน์ส มี

บริการอาหารว่างบนเคร่ืองบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.) 
08.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเนฟเชียร์ (Navsehir) 
 

กรณีบินด้วย TK65 / เที่ยวบินกลางวัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

 

 นําท่าน ชมเมืองคัปปาโดเกีย  (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก 
เนินเขา กรวยหิน  และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม  คัปปาโดเกีย  (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่า
รุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้า
ถ่านจํานวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ํา ลม ฝน แดด และ
หิมะ กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนับแสนนับล้านปี  จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่า
พิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง  ดูประหนึ่งดินแดนในเทพ
นิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขาน กันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า ” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้ พื้นที่มหัศจรรย์
แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี  ได้เวลานําท่านเข้าชม นครใต้ดิน 
(Underground city of DerinKuyu) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ํา ห้องถนอม
อาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  ซึ่งสาเหตุแท้จริงของการสร้างเมืองใต้ดินปัจจุบันยัง
สรุปไม่ได้  แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหาร
โรมัน) แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น  แต่ว่าอากาศในนั้นกลับถ่ายเทเย็นสบาย  เน่ืองจาก
เป็นหินภเูขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (อาหารจีน)   
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 
9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยังเป็น
การป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ใน
ดินแดนคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนี้นับถือเทพเจ้ากรีก- โรมัน จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่  1 “เซนต์ปอล” 
เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกีย  แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ  
ทําให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมัน ด้วยการเจาะถ้ําขุดพื้นดิน
ลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา และได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทําเป็นโบสถ์ถ้ําจํานวนมากกระทั่งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์  สําหรับโบสถ์ถ้ําในเกอเรเม่ ว่ากันว่ามี ถึง 365 หลัง
ด้วยกัน (สร้างตามจํานวนวันใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก ได้เวลานําท่านแวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงระบําหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  SUHAN OR RAMADA CAPPADOCIA HOTEL ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 
 



 

 

 
 
 

วันทีส่าม คอนย่า – คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล ่
(ในวันนี้ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 200 USD ต่อท่าน โดยทางบริษัท
ตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์บ อลลูนในตุรกีมีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่สําหรับประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการ
ขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เมือง  คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค .ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะ
ได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี  
ระหว่างทางนําท่านชม  “คาราวานสไลน์ ” ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัย
ออตโตมัน 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

 
 

บ่าย นําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือสํานักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี   ค.ศ. 1231           
โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวน
คนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  เดิมเป็นสถานที่นักบวชใน
ศาสนาอิสลามทําสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของ
พิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน  ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายใน



 

 

ตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสําหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของเมฟลานา  
นําท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.) คําว่า 
“ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น
น้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารนํ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หิ นปูน 
(แคลเซียมออกไซด์ ) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศ
เหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น  ลดหลั่นกันไปตาม
ภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ  อันสวยง ามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใด
เหมือน  จนทําให้  ปามุกคาเล่  ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก DOGA OR PAM THERMAL OR COLOSSAE HOTEL***** หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ําซึ่งเป็นนํ้าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ําแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ํา และหมวกว่ายน้ํา  ไปด้วย 

 

วันที่สี ่ ปามุคคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย - อิชเมียร์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 นําท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่ ) เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่ร้อน นําท่านชม หน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่

ด้านข้างของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ําตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุย
ฝ้าย น้ําแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน  ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์ น้ําแร่นี้มีอุณ หภูมิ
ประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม  เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง  โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต  ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า
น้ําพุร้อนสามารถรักษาโรคได้  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่  เมืองอิชเมียร์  (Izmir) (ระยะทาง 237 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  อีกหนึ่งเมือง
ท่องเที่ยว ที่สําคัญของประเทศตุรกี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอนาโตเลีย   
(Anatolia) หรือที่เรามักเรียกกันว่า เอเ ชียไมเนอร์ (Asia Minor) ปัจจุบันเมืองอิซเมียร์น้ันถือว่าเป็นเมืองที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ป ีนอกจากนี้แล้ว เมืองอิซเมียร์ยังถือว่าเป็นเมืองที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกี ตัวเมืองนั้นต้ังอยู่รอบๆอ่าวขนาดใหญ่ ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นถูก



 

 

ล้อมรอบไปด้วยภูเขา อีกทั้งยังถื อว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างพลุกพ ล่านไปด้วยผู้คน รวมไปถึงถนนที่ค่อนข้างกว้าง 
อาคารกระจกและศูนย์ช็อปปิ้งที่ทันสมัย นั่นจึงส่งผลให้เมืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรป
มากกว่าตุรกีแบบดั้งเดิม  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก 
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GRAND BELISH (KUSADASI) OR DOUBLETREE (IZMIR) HOTEL ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า บ้านของพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) ซึ่งเป็นเมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรีก ) ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย  
เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล   จนได้รับการกําหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ
อาณาจักรโรมัน เมืองเอฟฟิซุสมีประวัติศาสตร์ยาวนานต้ังแต่ยุคกรีกโบราณ  ซากเมืองที่เห็นในปัจจุบันมีความ
สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  อาจจะเป็นรองแค่ ปอมเปอี เท่านั้น นําท่านเข้าชม  ห้องอาบน้ําแบบ โรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี  นําท่านชม วิหารแห่ง
จักรพรรดิเฮเดรียน  (Temple of Hadrian) ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมัน  ความโดดเด่นของ
วิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ด้านหน้าสร้างเ ป็นเสา โครินเธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งครึ่งวงกลม
ที่เรียงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่า  หัวเป็นงู นําชมอาคารที่โดดเด่นที่สุดจนเป็น
สัญลักษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส  (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น  ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้ า ห้องสมุดนี้สร้างขึ้นในราวปี  ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius 
Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมันที่ปกครองแคว้นเอเชียไมเนอร์  
ด้านหน้ามี รูปปั้นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่ง
ความคิด ), Episteme (เทพีแห่งความรู้ ) จากนั้นนําท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอฟฟิซุสคือ      
โรงละคร (Great Theatre) ซึ่งสร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน คิดเป็น 1 
ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ โรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น  ได้
เวลานําท่าน    ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง  ซึ่งผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี อิสระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

http://cherokee.exteen.com/20080325/1-pompeii


 

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี  (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่
และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหารย์ โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมันชื่อ แอนนา  แคเทอรีน 
เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราว
กับเห็นด้วยตาตนเอง  เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค .ศ. 1891 ปัจจุบัน
บ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว  ภายในมีรูปปั้นของพระแม่ม ารี ซึ่ง พระสันตปาปา โป๊ป 
เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือน ที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ําสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ําที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์  แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก  ถัดจากก๊อกน้ําเป็น  กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมี
ความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนําไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน  

 

 
 

16.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพื่อเตรียมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่อิสตันบูล 
18.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2329 
19.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT OR GORRION OR RADISSON BLU AIRPORT 
***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 1) 

 

วันที่หก พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าสีน้ าเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ าใต้ดิน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต  สร้างขึ้น

ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของ
จักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโ ดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ     
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบัน
เหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์  



 

 

เพื่อถวายแก่ ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู  และเสาต้นที่สามคือ          
เสาคอนสแตนตินที่ 7  จากนั้นนําท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ําเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมต
ที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์
โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย 
อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน นําท่านเข้าชม  
โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็ น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคโบราณ  สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์   
แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้เปลี่ยนเป็น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตร์ิ ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี 
และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ 
ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อ
คริสต์ศาสนา จากนั้นนําท่านชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน้ําใต้ดินเยเรบาตัน 
(Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน้ําได้มากถึง 88,000 
ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ําเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น 
และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ําขนาดใหญ่  

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน  
 
 

บ่าย นําท่าน เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต 
ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้
เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร 
พระราชวังทอปกาปึ นี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตาม
แนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตําหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส 
หอพัก โรงเรียน ฯลฯ  ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บ มหาสมบัติอันล้ํา
ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรง
ของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย ได้เวลานําท่านสู่ย่านการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซึ่งเป็นตลาด
เก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค .ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ, ฯลฯ 

  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
 



 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT OR GORRION OR RADISSON BLU AIRPORT 
***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนท่ี 2) 

 

วันทีเ่จ็ด อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 นําท่าน เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่  (Dolmabahce Palace) พระราชวังที่สะท้อนให้ เห็นถึงความเจริญอย่าง

สูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอํานาจออกไปอย่างกว้างขวาง 
พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค .ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เพราะความที่
สุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยุโรปอย่างสุด ขอบ ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ตลอดจน
การทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้น พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยน ชื่อ  
บัลยัน เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวัง
ประดับตกแต่งด้วย สวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ  โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน       
ซึ่งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 

บ่าย นําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า 
(Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกั นที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยัง
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ
เหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทั่งถึงยุคของการนําเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจน
เสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี้เอง  ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส
ซึ่งทําให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรื อนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วน
แล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น  จากนั้นนําท่านสู่  ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ 
ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้ง
อันเลื่องชื่อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
 

21.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตันบูล  



 

 

 

วันทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
 

00.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) 
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ําและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน 
14.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี / 8 วัน 5 คืน แกรนด์ตุรกี  
TOUR CODE :  TK151501BZ 

ราคา 55,900 บาท (TK65) :  9-16 พ.ค. / 30 พ.ค.-6 มิ.ย. / 31 พ.ค.-7 มิ.ย. / 20-27 มิ.ย. /  
     18-25 ก.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค. / 8-15 ส.ค. / 9-16 ส.ค. / 22-29 ส.ค.  
     19-26 ก.ย. / 27 ก.ย.-4 ต.ค. / 1-8 ต.ค. / 3-10 ต.ค. / 8-15 ต.ค. /  
     10-17 ต.ค. / 11-18 ต.ค. / 13-20 ต.ค. / 15-22 ต.ค. / 18-25 ต.ค. / 
     20-27 ต.ค. / 22-29 ต.ค. / 24-31 ต.ค. / 
ราคา 57,900 บาท (TK69) : 17-24 ต.ค. / 18-25 ต.ค. / 19-26 ต.ค. / 20-27 ต.ค. / 
 อัตราค่าบริการ  (บาท) TK65 TK69 
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 55,900 57,900 
พักเด่ียวเพิ่มท่านละ 7,000 7,000 
เด็กอายุ 2- 12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 55,900 57,900 
เด็กอายุ 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 52,900 54,900 
เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,900 52,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

83,000 83,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่  
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

ห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้  
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวตุรกี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 



 

 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ป)ี 
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี 
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 USD) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 USD) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 21 USD) 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ,์ เคร่ืองดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจํา 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจํา 10,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์    (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
 

หมายเหตุ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง  ต่ํากว่า 15 ท่าน  โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 



 

 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง  และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทา งกลับ ท่านจะต้องชําระ  

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวรน์ั้น
ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 

โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเคร่ืองได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ําหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตราฐานได้  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วน
ที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกั นภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเป๋า คูณ 



 

 

ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้ น ดังน้ันท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่นั่ง 

8 วัน 6 คืน แกรนดต์ุรกี / 8 วัน 5 คืน แกรนด์ตุรก ี 
 (บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน) 

TOUR CODE :  TK151501BZ 
 

หมายเหตุ * (บินกลางคืนด้วย TK69 : เป็นทัวร์ 8 วัน 5 คืน เครื่องออก 5 ทุ่ม จาก กทม. ถึงคัปปาโดเกีย เช้า) 
 

ราคา 55,900 บาท (TK65)             9-16 พ.ค.               30 พ.ค.-6 มิ.ย.  31 พ.ค.-7 มิ.ย.   20-27 มิ.ย.  
                     18-25 ก.ค.              26 ก.ค.-2 ส.ค.     8-15 ส.ค.              9-16 ส.ค.    22-29 ส.ค.  
                     19-26 ก.ย.               27 ก.ย.-4 ต.ค.      1-8 ต.ค.                     3-10 ต.ค.               8-15 ต.ค.  
                     10-17 ต.ค.               11-18 ต.ค.                  13-20 ต.ค.               15-22 ต.ค.   18-25 ต.ค.  
                     20-27 ต.ค.                22-29 ต.ค.                  24-31 ต.ค.  
ราคา 57,900 บาท (TK69) : 17-24 ต.ค.     18-25 ต.ค.   19-26 ต.ค.   20-27 ต.ค.  

 
ช่ือผู้ส ารองที่นั่ง............................................................... โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์............................................................ 

*** กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองที่นั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 428 2114 , 02 872 0520 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท ์ ห้องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      


