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ออกในนามกลาง “Club Turkey” 
โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน(์TK) 

บนิตรง มีเที�ยวบนิภายใน พกัโรงแรม 5ดาว   
อสิตนับลู-คานคัคาเล่- ทรอย-เพอรก์ามอน-เอฟิซสุ-ปามุคคาเล่-โคนย่า- คปัปาโดเกยี  

 
...เที�ยวดนิแดนสองทวีปสมัผสัอารยธรรมกรกี-โรมนั ที�เมืองโบราณเอฟิซสุ 

ชมนครอสิตนับูล ศนูยก์ลางอาณาจกัรคอนสแตนติโนเปิล ชื�นชมธรรมชาติแสนอศัจรรย ์
ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ย ์ดินแดนมหศัจรรย ์เมืองใตด้ินคปัปาโดเจยี 
อลงัการงานสรา้งของอารยธรรมเติรก์ พระราชวงัต่างๆ และมหาสมบตัิ 

ล่องเรอืชมวฒันธรรมรมินํ�าช่องแคบบอสฟอรสั เพลดิเพลนิระบาํแบลลี�ดา๊นส ์
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
       วนัที� 1 

กรงุเทพฯ-อสิตนับลู 
07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ (TK) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.55 น. ออกเดนิทางสู่อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที�TK 65 

(10.55-17.15) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10.20 ชั�วโมง) 

17.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางผา่นตัวเมอืง
อสิตันบลู เป็นเมอืงสําคัญของประเทศตรุก ีที�ตั �งอยูบ่นสองทวปี คอืทวปียโุรปและทวปีเอเชยี 
ถูกแบง่ดว้ยชอ่งแคบบอสฟอรัส อสิตันบูลเป็นแหลง่อารยธรรมที�เกา่แกผ่สมผสานกันระหวา่ง 
ยโุรปและเอเชยี โดยเฉพาะหนุ่มสาวที�มหีนา้ตาเหมอืนชาวยโุรป แตม่อีัทธยาศัยดงีามเหมอืน
ชาวเอเชยี นําท่านรับประทานอาหารเย็นแลว้พักผ่อน อย่างเต็มที�ก่อนเที�ยวอย่างสดชื�นใน
วนัรุง่ข ึ�น 

                 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที�ระดบั5ดาว Crown Plaza Old City Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 2 
อสิตนับลู-ชอ่งแคบดาดาเนล-เมอืงทรอย-มา้ไมท้รอย-อายาลคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงคานคัคาเล ่เดนิทางดว้ยเฟอรร์ี�ขา้มชอ่งแคบดาดาเนล ทะเลเอ

เจยีน เดนิทางสูเ่มอืงทรอย นครโบราณของเทพนยิายกรกี ที�เป็นเรื�องมหากาพยท์ี�เล่าขาน

ตอ่เนื�องกันมาเป็นพันปี จนในที�สดุมกีารคน้พบซากเมอืงทรอย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นชมซากเมอืงโบราณ เมอืงทรอยมกีําแพงเมอืงที�สรา้งทับกันเป็นชั �นๆ มกีารขดุคน้พบ

สมบัตเิครื�องทองตา่งๆมากมาย ชมและถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกับมา้ไมจ้ําลองเมอืงทรอย ที�เป็น
กลลวงทําใหเ้มอืงทรอยถงึความพนิาศ  เมอืงทรอย เมอืงประวตัศิาสตรท์ี�เกา่แกก่วา่สองพันปี 
เป็นตํานานที�โด่งดังของโลก เกี�ยวกับเรื�องราวความรักระหวา่งเจา้ชายปารีสกับเฮเลน และ
สงครามระหวา่งเมอืงทรอยกับกรกี นําทา่นจนิตนาการกับความยิ�งใหญข่องเมอืงทรอยในอดตี 
นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงอายาลคิ เมอืงเกา่แกอ่กีเมอืงหนึ�ง ชมบา้นเรอืนและสเุหร่าประจํา
เมอืงระหวา่งทางผา่นยา่นชนบทของตรุกชีมบา้นเรอืน และเขตเกษตรกรรม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที�ระดบั5ดาว Grand Temizel Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 3 

อายาลคิ-เมอืงโบราณเพอรก์ามอน อโครโพลสิ-เมอืงโบราณเอฟิซุส-ปามคุคาเล-่อาบนํ �าแร ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามอน เมืองโบราณตั �งแต่ยุคกรีกโบราณ ชมสิ�งก่อสรา้งที�
ย ิ�งใหญอ่ายุกวา่สองพันปี ชมวหิารอโครโปลสิ ที�สรา้งขึ�นเพื�อบูชาเทพอาธน่ิาของชาวกรีก 
ชมโรงละครแอมฟิเธยีรเ์ตอร ์ที�ไดช้ื�อวา่ชันที�สุดในโลก จุผูช้มไดถ้งึหนึ�งหมื�นที�นั�ง ความ
สวยงามของวหิารแหง่นี� ทําใหม้กีารเคลื�อนยา้ยนําบางสว่นของวหิารไปจัดแสดงในพพิธิภัณฑ์
เพอรก์ามอน ในกรงุเบอรล์นิ ประเทศเยอรมน ี
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 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นนําทา่นชมเมอืงเอฟฟิซุส เมอืงโบราณที�มกีารบํารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดทีี�สดุเมอืงหนึ�ง 

เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนกจากกรกี ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงขึ�นที�นี�เมื�อประมาณ 

1,000 ปีกอ่นครสิตกาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซาน

เดอรม์หาราช ภายหลังเมื�อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา“เอฟฟิซสุ” ขึ�นเป็นเมอืงหลวง

ตา่งจังหวัดของโรมันและนําท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจกลางเมอืงเกา่ที�สองขา้งทางเต็ม

ไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมัย 2,000 ปีที�แลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุ

ผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี� เชน่ คอนเสริต์ของฮลูโิอ องิเกล

เซยีส จากนั�นนําท่านชมหอ้งอาบนํ �าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที�ยังคงเหลอื

รอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนันี�, ชมบา้นเศรษฐใีนสมัยกอ่นที�ประดับตกแตง่

ดว้ยกระเบื�องหลากสปีูพื�นอย่างสวยงาม, หอ้งสมุดโบราณที�มวีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ด ้

เป็นอยา่งดทีกุสิ�งทกุอยา่งลว้นเป็นศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิที�มคีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต 

แลว้ออกเดนิทางไปยังเมอืงปามคุคาเล ่

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที�ระดบั5ดาว Colossae  Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
หมายเหต ุ โรงแรมมบีรกิารสระวา่ยนํ�าซึ�งเป็นนํ�าแร่ธรรมชาต ิหากท่านใดตอ้งการแชนํ่�าแร่ ใหเ้ตรยีมชดุ

วา่ยนํ�า หรอื กางเกงขาสั �น พรอ้มหมวกอาบนํ�าไปดว้ย 

 

 

 

 

 

วนัที� 4 

ปามคุคาเล-่ปราสาทปยุฝ้าย-ฮเียราโพลสี-โคนยา่-พพิธิภณัฑเ์มฟลานา-เนฟเชยีร ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

นําท่านชมเมอืงปามุคคาเล่ เมืองที�มีนํ� าพุเกลือแร่รอ้นไหลขึ�นมาจากใตด้ ิน ผ่านซาก

ปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกี กอ่นที�จะไหลลงสูห่นา้ผา ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอื

แรร่อ้นนี�ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนยีภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นชั �นๆหลายชั �น และผลจากการแข็งตัวของ

แคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาวซึ�งมคีวามงดงามมาก 

นําท่านชมปราสาทปุยฝ้าย(ปามุคคาเล่) เมอืงแห่งนํ�าพุเกลอืแร่รอ้น ที�ซ ึ�งในอดตีกาลชาว

โรมันเชื�อวา่นํ�าพรุอ้นดังกลา่วสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงฮเียราโพลสิลอ้มรอบ ท่าน

จะไดส้มัผัสเมอืงโบราณอกีแหง่ซึ�งสรา้งขึ�นในสมัยโรมัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคอนย่า ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทั�งยังเป็นศนูยก์ลางที�สําคัญของภมูภิาคแถบนี�อกีดว้ย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

กับทัศนยีภาพที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทาง นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา 

(Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานที�ที�นักบวชอสิลาม ทําสมาธโิดยการเดนิหมนุเป็นวงกลม 

ขณฟังเสยีงขลุย่ เริ�มกอ่ตั �งขึ�นในปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูบ ีซึ�งเชื�อกันวา่

ชายคนนี�เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้ักชวนคนที�นับถอืศาสนาครสิต์

ใหเ้ปลี�ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีื�นฐานอยูบ่นความสัมพันธท์ี�ดรีะหวา่งกัน จากนั�นนํา

ท่านเดนิทางสูเ่มอืงเนฟเชยีร ์เพื�อเที�ยวชมคัปปาโดเกยี ซึ�งองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให ้

เป็นเมืองมรดกโลก ตั �งอยู่ระหว่างเสน้ทางสายไหมที�เป็นเสน้ทางการคา้สําคัญตั �งแต่ยุค

โบราณ ระหวา่งทางนําท่านชม“คาราวานสไลน”์ที�พักแรมระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมัย
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ออตโตมัน ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนยีภาพที�สวยงามของทุง่หญา้สลับกับภเูขา 

รวมถงึทอ้งฟ้าสสีดใสสองขา้งทาง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที�ระดบั5ดาว Perissia Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 5 

เนฟเชยีร-์คปัปาโดเกยี-เมอืงใตด้นิไคมคัลี�-พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม-โรงงานทอพรม 
การแสดงพื�นเมอืงระบําหนา้ทอ้งแบลลี�แดนซ ์

(ทา่นสามารถเลอืกซื�อทัวรข์ ึ�นบอลลนูชมเมอืงคัปปาโดเกยี ธรรมชาตมิหัศจรรย ์ใชเ้วลา 1 

ชั�วโมงตอนเชา้ กอ่นรับประทานอาหารเชา้ 05.00-06.30 น.) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
นําท่านชมเมอืงคปัปาโดเกยี ซึ�งไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก

ดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึ�งเกดิจากลาวาภเูขาไฟที�ไหลออกมาปกคลมุพื�นที� เมื�อ

วนัเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน ไดเ้ป็นตัวแปรที�กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขา ร่องลกึ เนนิ

เขา กรวยหนิและเสารูปทรงตา่งๆที�งดงาม หลังจากนั�นนําท่านชมนครใตด้นิ (Underground 

City of Kaymakli) ซึ�งเป็นที�หลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทั�งยังมรีะบบระบาย

อากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเกอเรเม(GOREME) นําท่านเยี�ยมชมพพิธิภัณฑ์กลางแจง้ซึ�งเป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่

ศาสนาโดยการขดุถํ�าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชน

เผ่าลัทธอิื�นที�ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต์ จากนั�นนําท่านแวะชมโรงงานทอพรม โรงงาน

เซรามคิ และโรงงานเครื�องหนังชั �นนําของประเทศตุรก ีพรอ้มเพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื�อ

ของตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงพื�นเมอืงวฒันธรรมตรุก ี
   แบลลี�ดา๊นซ“์ระบําหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี
   พกัที�ระดบั5ดาว Perissia Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 6 

เนฟเชยีร-์ไคเซอรร์ ี�-บนิเขา้อสิตนับลู-พระราชวงัทอปกาปึ-ฮปิโปโดม-เซ็นตโ์ซเฟีย 
อา่งเก็บนํ �าใตด้นิ-สเุหรา่สนีํ �าเงนิ-ตลาดแกรนดบ์าซาร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 
เดนิทางไปสนามบนิไคเซอรร์ ี� เพื�อเดนิทางดว้ยเที�ยวบนิภายในประเทศเขา้สูก่รงุอสิตนับลู  

08.40 น. ออกเดนิทางจากไคเซอรร์ี� เขา้อสิตันบลูดว้ยเที�ยวบนิ TK 2011  
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10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบูล แลว้นําท่านเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) 

ซึ�งในอดตีเคยเป็นที�ประทับของสลุตา่นแห่งราชวงศอ์อตโตมันปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึก

ลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิี�ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันลํ�าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิ

ทองประดับมรกต เครื�องลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครื�องทรงของสลุตา่นฯลฯ 

จากนั�น นําทา่นชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมัน “ฮปิโปโดม” (Hippodome) หรอืจัตรัุส

สลุต่านอาหเ์มต เขา้ชมสุเหรา่สนีํ �าเงนิ (BLUE MOSQUE) โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST. 

SOPHIA) ซึ�งเป็นศลิปะแบบไบเซนไทม ์หลังจากนั�นนําทา่นชม อา่งเก็บนํ �าใตด้นิ “เยเรบา

ตนั” ซึ�งเป็นระบบ กักเก็บนํ�าจดื เพื�อใชด้ื�มกนิ ในตัวเมอืง และเอาไวใ้ชใ้นยามศกึสงคราม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสูต่ลาดแกรนดบ์ารซ์าร ์ ซึ�งเป็นตลาดเกา่แกท่ี�สรา้งในสมัยกลาง ค.ศ. 15 มรีา้นคา้

มากถงึ 4,000 รา้น ซึ�งเป็นตลาดคา้พรมและทองที�ใหญ่ที�สดุของตรุก ีมรีา้นคา้กวา่ 4,000 

รา้น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซื�อสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงของตุรกอีย่างจุใจ เช่น แฟชั�น

เครื�องหนังคุณภาพเยี�ยม ราคาย่อมเยาว์ และสินคา้พื�นเมืองต่างๆ แลว้นําท่านสู่

หา้งสรรพสนิคา้ ที�ทันสมัย เลอืกซื�อสนิคา้แบรนดเ์นม สนิคา้แฟชั�นอยา่งจใุจ 

                 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที�ระดบั5ดาว Crown Plaza Old City Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 7 

อสิตนับลู-พระราชวงัโดลมาบาเช-่ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ชอ้ปปิ� ง-กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (DOLMABAHCE PALACE) อันเป็นพระราชวังที�

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสงูสดุทั�งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโต

มัน ซึ�งไดแ้ผ่ขยายอํานาจออกไปอย่างกวา้งขวาง มศีักยภาพทางการทหารทั�งทัพบกและ

ทัพเรอือันเป็นที�ครั�นครามไปทั�วทุกทวปี ตั �งแต่ตอนเหนือของทวปีอัฟรกิา ตอนใตข้องอติาล ี

และทางดา้นยโุรปตะวนัออกจรดกรงุเวยีนนา พระราชวงัแหง่นี�สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุ เมอซทิ 

ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลากอ่สรา้งทั�งส ิ�น 12 ปี เพราะความที�สลุตา่นทรงเป็นผูค้ลั�งไคลย้โุรป

อย่างสุดขอบ ดังนั�นไม่ว่าจะเป็นศลิปะ วัฒนธรรม การดํารงชวีติ ตลอดจนการทหาร ลว้น

คัดลอกมาจากตะวนัตกทั�งสิ�นรวมทั �งพระราชวังแหง่นี� ซ ึ�งออกแบบโดยสถาปนกิคูใ่จชาวอาเม

เนี�ยน ชื�อ บัลยัน เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและ ตะวันออกที�ไดรั้บการตกแต่งอย่าง

สวยงามและไมค่ํานงึถงึความสิ�นเปลอืงใดๆทั�งสิ�น ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้ม

พระราชวังซึ�งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆที�ชอ่งแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆและ

ฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรง แกว้เจียรไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน 

นาฬกิาทุกเรอืนของที�นี�จะชี�เวลา 09.05 น. เป็นนจินรัินดรเ์พื�อระลกึถงึเวลาของการจากไป

เมื�อวันที� 10 พฤศจกิายน ค.ศ.1938 ของ คามาล อาตาเตริก์ (Kamal Ataturk) วรีบรุุษของ

ชาตผิูบ้ดขยี�กองทัพอังกฤษที�กาลโิปล ีในสมัยสงครามโลกครั�งที� 1 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั พรอ้มบรกิารชา และของว่างตําหรับตุรก ีชมชอ่ง

แคบที�เชื�อมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาว

ทั�งสิ�นประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั �งแต ่500 เมตรจนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของ
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ทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันที�นี� นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอส

ฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี�สําคัญยิ�งในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตั �ง

เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่นี� วา่กันวา่จนกระทั�งถงึยคุของการนําเอาเรอืปืนใหญม่าใชแ้ละ

ไมเ่คยปรากฏวา่กรงุอสิตันบลูถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทั�งนี�เป็นเพราะป้อมปืน

ดงักลา่วนี�เอง ในปี ค.ศ. 1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซึ�งทําใหเ้กดิการเดนิทางไปมา

ระหวา่งฝั�งเอเชยีและยโุรปสะดวกมากขึ�น ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้ง

ทางไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ�งลว้น

แลว้แตส่วยงามตระการตาทั�งสิ�น อสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซื�อของฝากที�ยา่นการคา้ชื�อ

ดัง ไดเ้วลาสมควรแลว้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงอสิตนับลู 

20.05 น. ออกเดนิทางจากกรงุอสิตันบลู กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ 

เที�ยวบนิที� TK 64 (20.05-09.25+1) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 9.20 ชั�วโมง) 

 บรกิารอาหารเครื�องดื�มพักผอ่นบนเครื�อง 
 

 

 

 

 

วนัที� 8 

กรงุเทพฯ 
09.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ เด็ก เสรมิเตยีง พกัเดี�ยว 

16-23 ต.ค.58 58,900.- 58,900.- 57,900.- 9,000.- 

21-28 ต.ค.58 58,900.- 58,900.- 57,900.- 9,000.- 

07-14 พ.ย.58 56,900.- 56,900.- 56,900.- 9,000.- 

15-22 พ.ย.58 56,900.- 56,900.- 56,900.- 9,000.- 

04-11 ธ.ค.58 56,900.- 56,900.- 56,900.- 9,000.- 

10-17 ธ.ค.58 56,900.- 56,900.- 56,900.- 9,000.- 

27 ธ.ค.58-03 ม.ค. 59 59,900.- 59,900.- 58,900.- 9,000.- 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวรค์า่ซกัรดีคา่มนิบิารค์า่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 
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 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 3 USD./ทา่น/วนั คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ขึ�นกับความพงึพอใจในบรกิาร 
   ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

หมายเหต ุ 

1.กรณีที�จองทัวร ์ตอ้งขอรับ มดัจําทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มสง่รายชื�อและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี�จะเดนิทาง 

2.การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนั�นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั �งหมด 

 3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย 

15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5.บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี  

6.ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ�าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่

รับผดิชอบใดๆในการที�ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเที�ยวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

 7.บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

 8.ราคานี�คดิตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึ�น ตามอัตราค่านํ�ามัน หรอื
คา่เงนิแลกเปลี�ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 9.เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 10.โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุุกเฉนิตา่งๆ ขึ�นอยู ่ณ หนา้งาน
นั�นๆ 

 11.ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมมุมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณา
เทา่นั�น 
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RESERVATON FORM 

Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member 

No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  

 
 
 
 
 


