
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT055
ทวัรต์รุก ีอสิตนับล ูคปัปาโดเกยี ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส 9 วัน 6 คนื (TK)
ทัวรต์รุก ี, 9 วัน 6 คนื ,

PAM THERMAL HOTEL  , Avrasya Hotel  , ISTANBUL QUA HOTEL  , IZMIR Hotel

อสิตนับูล - พระราชวงัทอปกาปึ - ฮปิโปโดม - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - แกรนด ์บาซ่าร ์
เพอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - อชิเมยีร ์- เมอืงโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแมม่าร ี- โรงงานเครอืงหนงั

ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ - คอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - นครใตด้นิ
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - โรงงานทอพรม - หบุเขาอุซซิาร ์- พระราชวงัโดลบามาเช - สไปซม์ารเ์ก็ต

ปามคุคาเล ่- คปัปาโดเดยี - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั - โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

18.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู10 เคานเ์ตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์
พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

21.45 น.



ออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล โดยเทยีวบนิ TK 65
** คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี05 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 22.50 น. และถงึอสิตันบลู เวลา 05.45 น. **

วนัท ี2
อสิตนับูล - พระราชวงัทอปกาปึ - ฮปิโปโดม - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย - สเุหรา่สนี้าํเงนิ - แกรนด ์บาซา่ร์

04.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอสิตนับูล ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เชา้
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมอืงสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชอื คอนสแตนตโินเปิล
เป็นเมอืงทมีปีระชากรมากทสีดุในประเทศตรุกี

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีอืเรียกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome)
ตังอยู่หนา้สเุหร่าสนี ้าํเงนิ เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมอืงในยุคไบแซนไทน์

จากนันนําทา่นเขา้ชม สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชอืในปัจจบัุน พพิธิภัณฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum)
เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถูกเปลยีนเป็นสเุหร่า ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑ์
ถอืเป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จดุเดน่อยู่ทยีอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร
และนับเป็นตัวอย่างทดีทีสีดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม สเุหรา่สนี้าํเงนิ (Blue Mosque) สถานทศัีกดสิทิธทิางศาสนา ทมีคีวามสวยงามแหง่หนงึ
ชอืนีไดม้าจากกระเบอืงเคลอืบสนี ้าํเงนิทใีชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน และถูกสรา้งขนึบนพนืทซีงึเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์
โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตท ี1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทังหมด 7 ปี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi) หรือ แกรนดบ์าซา่ร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก่
สรา้งครังแรกในสมัยสลุตา่นเมหเ์ม็ดท ี2 เมอืปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีกนิเนือทกีวา่ 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น
ขายของสารพัด ตังแตท่องหยอง เครืองประดับ พรม เครืองเงนิ เครืองหนัง กระเบอืง เครืองทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทรีะลกึ
ฯลฯ ทนีีเป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีวเป็นอย่างมาก ดังนันจงึตังราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก

ค่าํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
QUA Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อสิตนับูล - เพอรก์ามมั - วหิารอะโครโปลสิ - อชิเมยีร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตังอยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30
กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าํไคซสู ผา่นชมเมอืงเพอรก์ามัม เป็นเมอืงโบราณของกรีกทมีคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ
ซงึมสีถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis) นครบนทสีงู
เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซงึผูตั้งถนิฐานในสมัยนันมักเลอืกทสีงู ซงึมักจะเป็นเนนิเขาทดีา้นหนงึเป็นผาชนั
และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทเีตบิโตรุ่งเรืองอยู่บนทรีาบเบอืงลา่งทรีายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี โดยเมอืงดา้นบน (upper town)
จะเป็นพนืทวีหิารบชูาเทพเจา้ สถานทศัีกดสิทิธ ิพระราชวังและพนืทใีชง้านตา่งสําหรับกษัตรยิแ์ละชนชนัสงูเทา่นัน
สว่นประชาชนคนธรรมดาทัวไปจะอยู่ในสว่นของเมอืงดา้นลา่ง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอชิเมยีร ์(Izmir) เปรียบเสมอืนเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทยีวสําหรับคนทตีอ้งการมาเทยีวนครโบราณ เอฟเฟซสุ
เมอืงเอฟเฟสซสุเป็นเพยีงโบราณสถานทแียกออกมาจากตัวเมอืง แหลง่ทมีรีา้นคา้และความเจรญิ

ค่าํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
IZMIR Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อชิเมยีร ์- เมอืงโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแมม่าร ี- โรงงานเครอืงหนงั - ปามุคคาเล่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ทยีงิใหญ่และงดงามจนกระทังจารกึวา่
“มหานครแหง่แรกและยงิใหญ่ทสีดุในเอเซยี” เมอืงโบราณทสีมบรูณ์และมังคังทสีดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหนิอ่อน 

ชม หอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแหง่นีมทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มรีูปแกะสลักเทพ ี4 องคป์ระดับอยู่
ไดแ้ก ่เทพแีหง่ปัญญา เทพแีหง่คณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพแีหง่ความรู ้รูปแกะสลักเทพทัีง 4 องคนี์เป็นของจําลอง
สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรียไดนํ้ากลับไปออสเตรียและตังแสดงอยู่ทพีพิธิภัณฑก์รุงเวยีนนา

แวะชม โรงละครเอเฟซุส ซงึจคุนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทใีหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตรุกี
มลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทนัีงชมไลร่ะดับขนึไป ปัจจบัุนยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครังคราว 

ชม หอ้งอาบน้าํแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทยัีงคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าํใหเ้ห็นอยู่จนถงึทกุวันนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม บา้นของพระแมม่าร ี(House of vergin mary) ซงึเชอืกันวา่เป็นทสีดุทา้ยทพีระแม่มารีมาอาศัยและสนิพระชนมใ์นบา้นหลังนี
ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชอื แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824

หลังจากนันนําทา่นเยียมชม โรงงานหนงัชนันํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสอืหนังคณุภาพด ีใหท้า่นมเีวลาเลอืกซอื
ผลติภัณฑเ์สอืหนัง ตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PAM THERMAL Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ปามุคคาเล ่- ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ - คอนยา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม ปามุคคาเล ่(Pamukkale) หรือ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซงึเกดิจากน ้าํแร่รอ้นทมีแีร่ธาตแุคลเซยีม คารบ์อเนต
มาตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชนัน ้าํตก มสีขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซงึน ้าํแร่ทไีหลลงมาแตล่ะชนัจะแข็งเป็นหนิปนู
ยอ้ยเป็นรูปร่างตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าํแร่นีมอีุณหภมูตัิงแตป่ระมาณ 35 - 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรือนํามาดมื
เพราะเชอืวา่มคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต
ในอดตีกาลชาวโรมันเชอืวา่น ้าํพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ

จากนันนําทา่นชม เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทบํีาบัดโรค กอ่ตังโดยกษัตรยิย์ูเมเนสท ี1 แหง่แพรก์ามุม ในปี 190



กอ่นครสิตก์าล สถานทแีหง่นีมแีผน่ดนิไหวเกดิขนึหลายครังหลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่อกี
ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่น ้าํทศัีกสทิธ ิซงึปัจจบัุนตังอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานทสํีาคัญอนื  ๆไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล
โรงอาบน ้าํโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308
รวมทังยังเป็นศนูยก์ลางทสํีาคัญของภมูภิาคแถบนีอกีดว้ย
ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆทงีดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝังทางของประเทศตรุกี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
PAM THERMAL Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
คอนยา่ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - นครใตด้นิ - โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง - คปัปาโดเดยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) เรมิกอ่ตังขนึในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบี
ซงึเชอืกันวา่ชายคนนีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทนัีบถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลยีนมานับถอืศาสนาอสิลาม
โดยมพีนืฐานอยู่บนความสมัพันธท์ดีรีะหวา่งกัน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม นครใตด้นิ (Underground City)
ซงึเป็นทหีลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทังยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ

จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซอืตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพนืเมอืงตา่ง  ๆของตรุกอัีนลอืชอืทน่ีาตนืตาตนืใจ

ทพีกั
AVRASYA Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
Optional บอลลนู - พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ - โรงงานทอพรม - สนามบนิ - อสิตนับูล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

** สําหรับทา่นใดทสีนใจขนึบอลลนูชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00
น.ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนงึทหีาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง (คา่ขนึบอลลนูไม่ไดร้วมอยู่ในคา่ทัวร์
ราคาโดยประมาณ 200-230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงคก์ับหัวหนา้ทัวรโ์ดยตรง
ทางบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางในการใหข้อ้มูลและคําแนะนําเทา่นัน) **

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซงึเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9
ซงึเป็นความคดิของชาวครสิตท์ตีอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าํเป็นจํานวนมากเพอืสรา้งโบสถ์
และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผา่ลัทธอินืทไีม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต์



จากนันนําทา่นเขา้ชม โรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซอืตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley)  หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทอียู่อาศัย ซงึหบุเขาดังกลา่วมรีูพรุน มรีอยเจาะ
รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัวทังภเูขา เพอืเอาไวเ้ป็นทอียู่อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อุซซิาร ์คอื บรเิวณทสีงูทสีดุของบรเิวณโดยรอบ
ดังนันในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวทํ้าหนา้ทเีป็นป้อมปราการทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย 

นําทา่นเดนิทาสู ่โรงงานเครอืงประดบั (Jewelly Factory)
เพอืใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พนืเมอืงทมีคีณุภาพและชอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย

17.00 น.
นําทางเดนิทางสู ่สนามบนิเนฟเซไฮร์

19.50 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล โดย สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิ TK2009
** คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี24 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.40 น. และถงึอสิตันบลู เวลา 22.15 น. **

21.20 น.
เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงอสิตนับูล

ทพีกั
QUA Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
อสิตนับูล - พระราชวงัโดลบามาเช - สไปซม์ารเ์ก็ต - ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุ เมซดิ (Abdul Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30
ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อนทังหลัง ดว้ยศลิปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถงึ 600 เมตร
ตังอยู่รมิชายฝังทะเลมารม์าราบรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝังทวปียุโรป บรเิวณรอบนอกประดับ ประดาดว้ยสวนสวยรมิทะเล หอนาฬกิา
อุทยานดอกไม ้น ้าํพ ุสระน ้าํ รูปปัน รูปสลักตา่ง  ๆวางประดับไวอ้ย่างลงตัว น่าชนืชมในรสนยิมของสลุตา่นแหง่ออตโตมันเป็นอย่างยงิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือ ตลาดเครอืงเทศ ทา่นสามารถเลอืกซอืของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา
ไม่วา่จะเป็นเครืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขนึชอืของตรุก ีอย่าง แอปรคิอท หรือจะเป็นถัวพทิาชโิอซงึมใีหเ้ลอืกซอืมากมาย

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซงึเป็นชอ่งแคบทเีชอืมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara)
ความยาวทังสนิ ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตังแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร
ถอืวา่สดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทนีี นอกจากความ สวยงามแลว้
ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจดุยุทธศาสตรท์สํีาคัญยงิในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย
ขณะลอ่งเรือทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี
ซงึลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทังสนิ

20.15 น.
ออกเดนิทางสู ่อสิตนับูล โดย สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK2009
** คณะเดนิทางตังแตวั่นท ี24 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 20.55 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น. **

วนัท ี9



กรุงเทพมหานคร

09.50 น.
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี27 สงิหาคม 2562 เวลา 14:33 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (4 ดาว - 5 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขกรมธรรม)์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 20
ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (30 ดอลลา่สหรฐั)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ดอลลา่สหรฐั)

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท



• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เงอืนไขอนืๆเพมิเตมิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด
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