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BW…HIGHLIGHT TURKEY 8วนั/5คนื 

กรงุอสิตนับลู – เมืองคปัปาโดเกยี – เมืองคอนย่า – กรงุทรอย 

**พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ า้ 1 คืน** 

 
ประเทศตรกีุ.......  แผน่ดนิ 2 ทวปี บนทวปีเอเชียและทวปียโุรป ประเทศท่ี

มีผูอ้ยูอ่าศัยมาตัง้แตย่คุหินเก่ามีอารยธรรมอานาโตเลียโบราณตา่งๆเอโด

เลีย โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารมี์เนีย และ เปอรเ์ซีย หลงัจากการ

พิชิตของพระเจา้อเล็กซานเดอรถู์กแบ่งออกจากกนัโดยช่องแคบบอสฟอรสั 

ทะเลมารม์ารา และช่องแคบดารด์าแนลส ์ 

 
 
 

เลือกท ำ Option Balloon 

มสัยิดสีน ้ำเงิน พระรำชวงัโดลมำบำเช่ กรุงทรอย 

ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั เมืองอิสตนับูล 

เมืองคอนยำ่ 

เมืองคปัปำโดเกีย โรงแรมถ ้ำ 
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ราคาทา่นละ 35,900 บาท  (พกัหอ้งคู)่  หอ้งเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,000 บาท  

 
ก าหนดการเดนิทาง 
กรกฎาคม 60 : 07 – 14 ก.ค. 60 / 28 ก.ค. – 04 ส.ค. 60 
สงิหาคม 60   : 11 – 18 ส.ค.60 / กนัยายน 60   : 08 – 15 ก.ย.60 / 22 – 29 ก.ย.60 
2-9, 16-23 พฤศจกิายน  60 /    7-14 ธ.ค 2560 (วนัรฐัธรรมนญู) 
24-31 ธ.ค. (วนัครสิตม์าส) /  27 ธ.ค. – 3 ม.ค.(วนัปีใหม)่ 
 
 
 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล  

21.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมำยเลข 9 เคำนเ์ตอร ์ T 

สำยกำรบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK)  พบ เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล   by TK69 00.05 – 06.25(+1) B L D  

2 

อิสตนับูล (บินภำยใน TK2006 07.45-09.15) – คปัปาโดเกีย – 

เกอเรเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม –นครใตดิ้นไคมคัลี – โรงงาน

พรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บา้นโบราณอุชิซาร ์ 

 

  
CAPPADOCIA AVRSYA 

HOTEL 

3 
เมืองคปัปาโดเกีย – เมืองคอนยา่ – คาราวาสไลน์ –  

พิพิธภณัฑเ์มฟลานา                                                  

   HOTEL ANEMON 

KONYA 

4 
เมืองคอนยา่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี – โรงงาน

หนัง 

   KUSADASI GRAND 

BELISH HOTEL 

5 เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย  - เมืองชานัคคาเล 
   CANAKKALE KOLIN 

HOTEL 

6 
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั –  

พระราชวงัโดลมาบาเช่ - สไปซ ์มารเ์ก็ต 
 

 
 

RAMADA PLAZA 

TEKSTILKENT HOTEL 

7 

อิสตนับูล – ฮิปโปโดม – มสัยดิสีน ้าเงิน – วหิารเซนตโ์ซเฟีย - 

พระราชวงัทอปกาปี - ตลาดแกรนดบ์าซ่าร ์ตุรกี – สนามบินกรุงอิส

ตนับูล TK064 20.40 – 09.45 (-1) 

   

 

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       
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00.05 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 69  

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 10 ชัว่โมง) 

06.25 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลำทอ้งถิ่นชำ้กว่ำไทย 4 ชัว่โมง) หลงัจากน้ัน

น าท่านแวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อ สู่เมืองนีฟซีฮีร ์ 

07.45 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองนีฟซีฮีร ์โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 2006 

09.45 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองนีฟซีฮีร ์หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองคปัปำโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิด

จากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เมื่อ

วนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพ

เป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตา

และน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการแต่งตั้ง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  

น าท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมา

ตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและ

สงัหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการประกาศ

ว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นได้จากคริสต์ศาสน

สถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี  

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม (Goreme 

Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์

และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์  

น าท่านชม นครใตด้ินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุดเจาะ

พ้ืนดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภัยจากขา้ศึกศัตรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึก

ท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

จากน้ันน าท่านเขา้ชมโรงงำนพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือ

วา่มีช่ือเสียงเร่ืองพรม พรมส่วนใหญ่ท่ีผลิตในตุรกีนัน่มีช่ือเสียง

เล่ืองลือระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์หรือพรม

วนัที่สองของกำรเดินทำง (2)  กรุงอิสตนับูล (บินภำยใน)– เมืองคปัปำโดเกีย – เมืองเกอเรเม 

                                                  พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม –นครใตด้ินไคมคัลี – โรงงำนพรม   

                                                   โรงงำนเพชร - หุบเขำนกพิรำบ – หมู่บำ้นโบรำณอุชิซำร ์ 
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ท่ีทอจากฝ้าย และพรมท่ีทอจากไหม แลว้น าท่านชมโรงงำนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศตุรกี 

อาทิเช่น เทอควอย อารเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและยงัมีความโดด

เด่นใหท่้านไดเ้ลือกชมและชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านแวะถ่ายรูป หุบเขำนกพิรำบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ Pigeon 

Valley  หน้าผาท่ีชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพ่ือใหน้กพิราบเขา้ไปท ารังอาศัยอยู่อย่า ง

มากมาย ณ จุดน้ี ท่านจะสามารถมองเห็น ปราสาทอุชิซาร ์(Uchisar Castle) ไดใ้นระยะไกล ท่ีน่ี

จะมีนกพิราบมากมาย ท่ีชาวบา้นเล้ียงนกพิราบ เพ่ือน าอึ มาท าเป็นปุ๋ยบ ารุงตน้ไม้ และน าท่าน

แวะถ่ายรูปหมู่บำ้นโบรำณอุชิซำร(์Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่

บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกดัเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคลา้ยรวงผ้ึง วิว

จากดา้นบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบ้ืองล่างไดร้อบทิศ ท่ีน่ีสามารถสมัผสัถึงวิถีชีวิตของผูค้น

จริงท่ีอยู่อาศยัในบา้นท่ีขุดเขา้ไปในภูเขาท่ีดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกไดว้า่เป็นบา้นจอมปลวก ใน

สภาพแวดลอ้มเดิมมายาวนานหลายรอ้ยปี 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั ....................... โรงแรมถ ้ำ หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 **ส ำหรบัท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปัปำโดเกีย 
จะตอ้งออกจำกโรงแรม 05.00 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคปัปำโดเกียใน

อีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ช่ัวโมง (คำ่ข้ึน

บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในคำ่ทวัร ์รำคำประมำณ US 200 ตอ่ 1 ท่ำน)**  

น าท่านออกน าท่านออกเดินทางสู่  เมืองคอนย่ำ (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร

เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนย์กลางท่ีส าคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย 

ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง

ของประเทศตุรกี ***ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยรูป *** ”คำรำวำนสไลน”์ ท่ีพกักองคาราวานในอดีต

ของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลด

ดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า 

ส่วนบริเวณอ่ืนจดัเป็นครวั หอ้งน ้า และหอ้งนอน  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์เมฟลำนำ 

(Mevlana Museum) หรือส านักลมวน เร่ิมก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ ชายคนน้ีเป็น

วนัที่สำมของกำรเดินทำง (3)  เมืองคปัปำโดเกีย – เมืองคอนยำ่ – คำรำวำสไลน ์– พิพิธภณัฑ ์

                                                   เมฟลำนำ                                                  
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ผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานับถือ

ศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุค

คาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้ นจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 

องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมา

จากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อท้นขึ้ นมาเหนือผิวดิน และท า

ปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น

ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จน

ท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ โรงอาบน ้า

โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์   

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั HOTEL ANEMON KONYA 5* หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น าท่ าน เดินทางสู่ เมื องปำมุคคำเล (Pamukkale) หรือ

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน ้าแร่

รอ้นท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็น

ลกัษณะหน้าผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้าตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมา

จากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ย

เป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้ าแร่ น้ีมี

อุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะ

เช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพ

ลิสลอ้มรอบ      

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง (4)  เมืองคอนยำ่ – เมืองโบรำณเฮียรำโพลิส – เมืองคูซำดำสี  

                                                  โรงงำนเครื่องหนงั 
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

บ่ำย น ำท่ำนชมเมืองโบรำณเฮียรำโพลิส (Hierapolis) ใน

อดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตั้งโดยกษัตริยย์ูเมเนสท่ี 

1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานท่ี

แห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้ นหลายครั้งหลงัปี ค.ศ 1334 

จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็น

บ่อน ้าท่ีศักสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล 

สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซำดำสี (Kusadasi) เมืองริมทะเล ท่ีพักต่าง

อากาศท่ีขึ้ นช่ือของประเทศตุรกีท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของประเทศ ในช่วงฤดูรอ้นชาวตุรกีมกัจะ

มาล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาดท่ีน่ี น าท่านสู่โรงงำนเครื่องหนัง 

คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ท่ีสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่โลก มกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกี

ผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ อีกมากมาย 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั KUSADASI GRAND BELISH HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางเข ้าสู่ เมืองโบรำณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหำ

นครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ี

สมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชม

หอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ี

มีทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลัก

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง (5)  เมืองคูซำดำสี – เมืองโบรำณเอเฟซุส  - กรุงทรอย  -  

                                                   เมืองชำนคัคำเล 
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เทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และ

เทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์น้ีเป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาว

ออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส 

ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณ

ในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดบัขึ้ นไป ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยู่

และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) 

ท่ียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโต

เลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ใน

บริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ซ่ึงเป็น

เมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ คือ 

วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสูง เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัร

กรีกและโรมัน ซ่ึงผูต้ั้งถ่ินฐานในสมยัน้ันมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชัน 

และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อม

ปราการเหล่าน้ี โดยเมืองดา้นบน (upper town) จะเป็นพ้ืนท่ีวิหารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 

พระราชวงัและพ้ืนท่ีใชง้านต่างส าหรับกษัตริยแ์ละชนชั้นสูงเท่าน้ัน ส่วนประชาชนคนธรรมดา

ทัว่ไปจะอยูใ่นส่วนของเมืองดา้นล่าง      

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคา

เล่ (Canakale) ประเทศสาธารณรฐัตุรกี ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียว

แห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจดัแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราว

การค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยท่ีถูกสรา้ง

ซอ้นทบักนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง ประตู และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย 

ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณโดย

เป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ชมมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย (Trojan Horse) จากน้ันน าน าท่าน

เดินทางไปยงั เมืองชำนัคคำเล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่าย

สินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึ้ นท่ีน่ีเมื่อปี 1452 

เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 เมื่อฝ่าย

สมัพันธมิตรตอ้งการรุกคืบหน้า เขา้ไปยงัช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพ่ือบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก     

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11) 
 
 
 
 
 
 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องส าคัญ

อันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ห์แห่งอายรธรรมอัน

เก่าแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอนั

สวยงาม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมัน

ตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้ักในนาม 

“กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุด

ในประเทศตุรกี 

ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซ่ึงท าใหอิ้สตันบูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียว

ในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโต

เลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลใหอิ้ส

ตนับลูมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป      

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือน ำท่ำนล่องเรือชมควำม

งดงำมสุดเกินจะบรรยำยของ ช่องแคบบอสฟอรสั 

(Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเช่ือมทะเลด าและทะเลมาร์

มาราเขา้ดว้ยกนั และท่ีส าคญัช่องแคบแห่งน้ี เป็นช่องแคบ

พรมแดนกั้นระหวา่ง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซ่ึงทั้ง 2 

ฝั่งท่านจะไดช้มทศันียภาพอนังดงาม สองฝรัง่ทวีป คือ 

ยุโรป และ เอเชีย อนัสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวงัส าคญัๆ อยูริ่มแม่น ้ามากมาย รวมถึง

สถาปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรายลอ้มริมสองฝั่งแคบ ซ่ึงทุกท่านถือเป็นประวติัศาสตรข์องชีวิตท่ีได้

มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปในครั้งน้ี   

วนัที่หกของกำรเดินทำง (6)  เมืองชำนคัคำเล – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั –  

                                                   พระรำชวงัโดลมำบำเช่ - สไปซ ์มำรเ์ก็ต 
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (13) 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่“พระรำชวงัโดลมำบำเช่” 

(DOLMABACHE) พระราชวงัท่ีสวยงามตามสไตลต์ะวนัตก 

มีการกล่าววา่ ในช่วงสุดทา้ยของอาณาจกัร ออตโตมนั มี

การปรบัตวัใหท้นัสมยัมากขึ้ น จึงมีการก่อสรา้งพระราชวงั 

สไตลต์ะวนัตก คลา้ยๆพระราชวงัแวรซ์ายยใ์นฝรัง่เศส และ

มีการประดบัประดาอย่างชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะ

มีแชนเดอเลีย ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ี และ ประกอบกบัพระราชวงัแห่งน้ี 

อยูริ่มช่องแคบ บอสฟอรสั จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้ น และ มีการเพ่ิมเติมในการจัดสวนแบบ

สไตลต์ะวนัตก จึงถือวา่เป็นพระราชวงัอีกแห่งในทวีปยุโรป ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 

12 ปีผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบัแบบอาหรบัสวยงามอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้

ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน และพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สไปซ ์มำรเ์ก็ต เป็นตลาดพ้ืนเมืองของชาวเมืองอิสตนับูล ท่ีมีเคร่ืองเทศ

อนัลือช่ือและ นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารขึ้ นช่ือ และ ของฝาก

มากมาย เช่น ถัว่สารพัดชนิด, น ้ าผ้ึง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม 

อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิงสนุก 

ขนมอร่อยแล้ว การได้มาถ่ายรูปท่ีตลาดแห่งน้ี ถือว่าได้

บรรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพ่ือหาเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพ

ราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปต่างๆ มากมาย

ทีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์เป็นตน้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (14) 
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเท่ำ  
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (15) 

น าท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) 

สนามแขง่รถมา้ศึกในยุคโรมนัท่ีวางรูปแบบไวอ้ย่างสวยงาม 

น าท่านเท่ียวชม “มสัยดิสีน ้ำเงิน” (BLUE MOSQUE) อนั

เก่าแก่และยิ่งใหญ่สรา้งข้ึนในค.ศ.1609 เพ่ือความยิ่งใหญ่

แห่งอาณาจกัรออตโตมนั จากน้ันน าท่านเท่ียวชม เยเรบำ

ตนั” บ่อเก็บน ้าใตดิ้นสมยัโบราณ ซ่ึงนอกจากเป็นบ่อเก็บน ้าท่ี

กวา้งใหญ่ไพศาล เป็นน ้าท่ีใชส้ าหรบัผูท่ี้อาศยัในเมืองชั้นในแลว้ การก่อสรา้งยงัเป็นรูปแบบสมยั

โรมนัเมื่อเดินเขา้ไปดา้นใน มีคนเปรียบเทียบวา่คลา้ยกบัพระราชวงัใตดิ้น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วิหำรเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไ์บเซนตไ์ทน์ ท่ีเคย 

เป็นโบสถศ์าสนาคริสตม์าก่อน และ กลายมาเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ี 

เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (16) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “พระรำชวังทอปกำปี” (TOPKAPI 

PALACE) ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือว่าเป็น พระราชวงั

ส าคญัในสมยั ออตโตมนั เป็นท่ีประทับของสุลต่านองค์

ส าคัญๆ ซ่ึงบรรยากาศของพระราชวงักวา้งใหญ่ไพศาล

อยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส 

ท่านจะไดช้มหอ้งต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้น

ยุคในสมยัออตโตมนั และ พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี 

รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบอันสวยหรู มงกุฏเพชรประจ าราชวงศ์ และ อัญมณีทรงค่ารวมทั้ง

เพชร 88 กะรตั ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ก่อนน าท่านสู่ จุดถ่ายภาพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของ

วิวริมช่องแคบบอสฟอรสั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดแกรนดบ์ำซ่ำร ์ตุรกี 

ตลำดเก่ำแก่อำยุกว่ำ พนัปี เป็นตลาดชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่

และโด่งดังท่ีสุดในตุรกีเป็นตลาดสไตล์เตอรกิ์ชแท ้ๆ 

ภายในตลาดตกแต่งไวอ้ย่างสวยงามและเป็นตลาด

เก่าแก่เปิดมานานกวา่ 1,500 ปี ซ่ึงสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1453 มีเน้ือท่ีทั้งหมดเกือบ ๆ 200 ไร่ มีรา้นคา้ขายของต่าง ๆ มากถึง 5,000 รา้นคา้ มีสินคา้

ใหเ้ลือกมากมายไมว่่าจะเป็นของกินเล่นขนมของตุรกีท่ีหาซ้ือจากท่ีไหนไม่ได ้ของท่ีระลึกท่ีแนะน า

วนัที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)  เมืองอิสตนับูล – ฮิปโปโดม – มสัยดิสีน ้ำเงิน - วิหำรเซนตโ์ซเฟีย  

                                                   พระรำชวงัทอปกำปี - ตลำดแกรนดบ์ำซ่ำร ์ตรุกี – สนำมบิน 
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ก็จะเป็น ลูกปัดตาปีศาจ เคร่ืองลาง  ชา ผลไมอ้บแหง้  ถัว่หลากชนิดเช่น ถัว่แมคคาดาเมีย พิตาชิ

โอ หรือจะเป็นขนมหวาน เตอร์กิสดีไลต์  เคร่ืองเทศ  เซรามิก จาน ชาม แจกัน เคร่ืองดนตรี

พ้ืนเมือง โคมไฟ เคร่ืองดูดบารากู่ พวงกุญแจหรือกระเบ้ืองเพนท์ติดผนัง  และของท่ีระลึกอ่ืน ๆ 

อิสระเพลิดเพลิน กบั การเลือกซ้ือสินคา้ ของฝากท่ีระลึกมากมาย หรือ อาหารทอ้งถ่ินท่ีมีใหเ้ลือก

มากมายตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (17) 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่สนำมบนิกรุงอิสตนับูล 

20.10 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 064 

 

 

09.25 น. เดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ     

 

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

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง (8)  สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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*ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าท าวซี่าประเทศตุรกี 

*ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 

*ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

*ไม่รวม ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทริป  48 ดอลล่ำรย์ูเอส($USD)/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง 

***ไม่มีแจกกระเป๋ำ 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 
 

* บริษัทฯ ขอรบัช ำระเงินเต็มจ  ำนวนเท่ำนั้น หำกท่ำนยนิดีช ำระค่ำใชจ้ำ่ยเดินทำงแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในกำร

คืนเงินทั้งหมด หำกมีกำรยกเลิกภำยหลงั ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำม 

กำรช ำระเงินและกำรยกเลิก 

 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ท่าน 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ใน

ระยะเวลำท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่ำนั้น ประกนัการเดินทางจะไม่คุม้ครองผูท่ี้อายุต า่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้ นไป (อายุ 1-15ปี 

และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์)  

*** กรณีตอ้งการท าประกนัการเดินทางรายด่ียวเพ่ิม รวมประกนัสุขภาพดว้ย ช าระเพ่ิมท่านละ 500 บาท/ท่าน รายละเอียด

ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้าด่ืมทุกวนั 

 

อตัรำน้ีรวม 



  
 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที่ 11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

 

 

หมำยเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

9. เม่ือท่ำนไดช้  ำระเงินมดัจ  ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระ

โดยตรงกบัทำงบริษัทฯ /ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขตำ่งๆ ของทำงบริษทัฯ 

แลว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระ 

 
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ท่ีจะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 20   กิโลกรมั (หากน ้าหนัก

เกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัหิ้ วข้ึนเคร่ือง สายการบินอนุุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร  

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

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้ วขึ้ นเคร่ืองได ้ 1 ใบ/

ท่านเช่นกนั  

 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ย แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด ซ่ึงทาง

สายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการได ้เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง

รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหา

ทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ี

เช็คอินเท่ำนั้น  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 
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สถำนที่เขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัท าโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะ

เขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามท่ีระบุไวใ้น

เอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุใดเหตุ

หน่ึงในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดังกล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 กำรสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมีขอ้ก าหนดท่ี

ชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 

 



  
 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที่ 11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว. เขตจตุจักร. กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

 

 

โปรดกรอกรำยละเอียดเป็นภำษำองักฤษหรอืภำษำไทยใหค้รบถว้น  

(ขอ้มูลตรงน้ีทำงบริษทัฯ จะน ำลงกรอกในเอกสำรเขำ้-ออก นอกประเทศ ส ำคญัมำก  

(ขอใหทุ้กท่ำนกรอกขอ้มูลตำมควำมจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จำ้หนำ้ที่) 

1. ยนืยนักำรเดินทำง จองรำยกำรทวัร์

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

2. คณะช่ือ / นำมสกุล ผูจ้องทวัร์

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

3. จ  ำนวน ผูเ้ดินทำง ........................... ท่ำน ผูใ้หญ่ ..............ท่ำน เด็ก...............ท่ำน 

***เน่ืองจำกทำงโรงแรมแจง้ส ำหรบัเด็กท่ีอำยุตั้งแต ่7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

4. เบอรติ์ดตอ่ ...................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ้่ำนรำยละเอียดเง่ือนกำรเดินทำงทั้งหมด โดยครบถว้น  

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ท่ำน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง     

6. อำหำร          ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสำวิรสั 

      อ่ืนๆ............................................................ 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่ำหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

8.  หมำยเลขสมำชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถำ้มี) ............................... 

9. ตอ้งกำรเลือกท่ีนัง่            ริมทำงเดิน  ริมหนำ้ตำ่ง  อ่ืนๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจง้ไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการนัตีไดเ้ลย) 

 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณำส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ผูเ้ดินทำงภำยใน 2 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง  


