
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL TURKEY 
แกรนด์ตุรก ี8 วนั 5 คนื 

(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พกัโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ า้ 1 คนื) 

• อสิตันบูล เมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ความโดดเด่นของดินแดน 2 ทวีปแห่งนี้
คือสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว 

• สุหร่าเซนต์ โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง / ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งม้าของ
ชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า 

• ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ท าให้ตุรกไีด้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป 
• ชม นครใต้ดินไคมัคล ีเกดิจากการขุดเจาะพืน้ดินลกึลงไป เพือ่ใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู 
• ชม พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ยูเนสโกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกพพิิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
• เทีย่วชมปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้ายสุดวิจติร บ่อน ้าร้อนศักดิ์สิทธ์ิแห่งตุรก ี/ ชมวิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ แห่งเมือง

เอฟฟิซุส 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ยุคโบราณ 

• (ดอกทิวลปิจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดอืนพฤษภาคม / ขึน้กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนกมุภาพนัธ์ – เมษายน 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ทา่น 

41,900.- 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เชคอิน U  ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 สายการ

บินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพร้อมบริการติดป้ายช่ือพร้อมริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 
22.50 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่างเท่ียวบินสู่
นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 (**บางคณะอาจบินด้วย TK69 23.00-05.20+1 และตารางบินตั้งแต่เดือนเมษายนอาจเวลาไม่ตรงตามโปรแกรม โปรด
สอบถามกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ท าการจอง) 

วันที่สอง อิสตันบูล – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองเกอเรเม – โรงงานทอพรม – โรงงานอัญมณี 
05.45 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเท่ียวบินสู่ เมืองไคเซร่ี (Kayseri) เที่ยวบิน TK2010 
07.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซร่ี (Kayseri)  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส โดย

เที่ยวบิน TK2010  มีบริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองไคเซร่ี 
 น าท่านเขา้ชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน 

ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงสาเหตุแทจ้ริงของการสร้างเมืองใตดิ้น
ปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู (โดยเฉพาะพวก
ทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลบัถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจาก
เป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 เป็น

ความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถแ์ละยงัเป็นการป้องกนัการ
รุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเผยแพร่ในดินแดนคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบ
น้ีนบัถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 “เซนตป์อล” เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสตใ์นคปั
ปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ ท าให้ผูน้ับถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย
ตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ ้าขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมืองใตดิ้นขึ้นมา และ
ไดขุ้ดเจาะบริเวณเกอเรเม่ท าเป็นโบสถถ์ ้าจ านวนมากกระทัง่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 5-6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนา
คริสต ์ส าหรับโบสถถ์ ้าในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงัดว้ยกนั (สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบนัเปิดให้ชม
เพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก ไดเ้วลาน าท่านแวะชม โรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี 
พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมที่พกั 
จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้งอนัเล่ืองช่ือ Belly Dance 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั YUNAK EVLERI / OR ALFINA CAVE / OR TEMMENI EVI/ OR UCHISAR KAYA 
หรือเทียบเท่า 



 

 

วันที่สาม คัปปาโดเกีย – ปล่องไฟนางฟ้า – คาราวานสไลน์ – คอนย่า – พพิธิภัณฑ์เมฟลานา  
(ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได ้สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน ส าหรับประกนัภยัท่ีท า
จากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional tour ขึ้นกบัดุลย
พินิจของท่าน) (***ราคาขายบอลลูน ประกาศปรับขึ้นเป็น USD220 ตั้ งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม เป็นต้นไป) **Optional 
balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ การด าเนินการการของบริษัทบอลลูนว่าว่าขึ้ นได้ หรือขึ้ นไม่ได้ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร์ และไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งใดๆกบับริษทัทวัร์***  ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวมากมาย
เขา้ไปท่องเท่ียวเขตคปัปาโดเกียเพื่อขึ้นบอลลูน ซ่ึงบริษทับอลลูนก็มีทั้งท่ีขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งน้ี
ปริมาณการจองค่อนขา้งสูง ท าให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได ้หรือบางคณะจองได ้แต่บอลลูนเกิดขดัขอ้งก่อนขึ้น 
และไม่ไดข้ึ้นเน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือบอลลูนไดท้ั้งท่ีคปัปาโดเกียและปามุคคาเล่ ***   

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่าน ชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆท่ีอาศยั
อยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธ์ุดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่
บริเวณ จนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟ
ไปเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง 
กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” 
ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของ
ตุรกี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร

เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี ระหว่างทางน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั “คาราวานสไลน์” ท่ีพกัแรมและท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั จากนั้นน า
ท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือส านกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจ
ลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์
ให้เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling 
Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน 
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม  และยงัเป็น
สุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของเมฟลานา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั RAMADA KONYA / OR BAYIR DIAMOND HOTEL***** หรือเทียบเท่า 
วันที่ส่ี คอนย่า – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  



 

 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ค าว่า “ปามุก
คาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย”  Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้าตกหินปูน
สีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสม
อยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผิวดิน 
และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรม
ธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน  จนท าให้ปามุกคาเล่ ไดรั้บการยกย่อง
จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของ

อ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลง
มาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศา
เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความ
ดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมที่พกั 
 น าท่ าน เข้ าสู่ โรงแรมที่ พั ก  RICHMOND THERMAL /OR COLOSSAE /OR PAM THERMAL ***** ห รือ

เทียบเท่า 
 โรงแรมมีบริการสระว่ายน ้าซ่ึงเป็นน ้ าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดตอ้งการแช่น ้ าแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน ้ า และหมวกว่ายน ้ า 

ไปดว้ย 
วันที่ห้า ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – อิสตันบูล 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 218 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ซ่ึงเป็นเมือง

อาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยุคกรีก) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชียในสมยันั้น  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่
ท่ีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล จนไดรั้บการก าหนดให้เป็น
เมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั  เมืองเอฟฟิซุสมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ซากเมืองท่ีเห็น
ในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้น น าท่านเขา้ชม ห้องอาบน ้าแบบ
โรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านชม วิหารแห่ง
จักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ียิ่งใหญ่อีกองค์หน่ึงของโรมนั ความโดดเด่นของวิหาร
แห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก ดา้นหน้าสร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ตน้ คู่กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอย่าง
สวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หัวเป็นงู น าชมอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดจนเป็นสัญลกัษณ์ของเอฟ
ฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น ด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกเพื่อรับแสง
สวา่งยามเชา้ หอ้งสมุดน้ีสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์
แด่พ่อของท่านซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัท่ีปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์  ดา้นหน้ามีรูปป้ันของเทพี 4 องค ์ไดแ้ก่ 
Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) จากนั้นน า
ท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาให้
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เป็นท่ีนั่ง สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมยักรีกโบราณ 
โรมนัมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น ไดเ้วลาน าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม 
Turkish Delight  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ

ส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหารย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา  แคเทอรีน เอมเมอริช 
(Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นด้วยตา
ตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บ
การบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึง พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืน
ท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ 
ความร ่ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความ
จริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน  

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพือ่เตรียมตัวขึน้เที่ยวบินในประเทศสู่อิสตันบูล 
17.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2327  (**บางคณะอาจบินดว้ย TK2329 18.30-19.45) 
18.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอิสตนับูล 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั RAMADA TEKSTILKENT OR RAMADA MERTER ***** หรือเทียบเท่า  
วันที่หก อิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตนั – พระราชวังทอปกาปึ –  
 แกรนด์บาร์ซาร์  
 (โปรแกรมท่องเท่ียวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานท่ีท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นกบัสภาพการจราจร / วนัเปิด

ปิดของพระราชวงัและพิพิธภณัฑต์่างๆ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมยั

จกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตน
ติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึ้น ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีก
โบราณ ในสมัยออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้เป็นท่ีจัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นท่ีลานด้านหน้ามัสยิสสุล
ต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาท่ีสร้างในอียปิต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมา
ไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสองคือ เสางู และเสาตน้ท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากนั้นน าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน 
(Blue Mosque) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระประสงคท่ี์จะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มี
ความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถเ์ซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได ้โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้าง
ประจนัหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อยา่งไรก็ตาม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกีจวบจน
ปัจจุบนั น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม ์ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น  1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์
คริสต์   แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเขา้มาปกครองจึงได้เปล่ียนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมสัยิส แต่ได้เปล่ียนเป็น



 

 

พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตร์ิก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็น
มสัยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพ
ประดับโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสต์ศาสนา 
จากนั้ นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน (Underground 
Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างขึ้น
ตั้งแต่คริสตศ์วรรษท่ี 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสา
เมดูซ่า อิสระใหท่้านถ่ายรูปและชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าท่าน เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 

ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็น
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีขึ้นเป็นท่ีประทบัอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปึ
น้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มารา ภายใน
พระราชวงัประกอบด้วยต าหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ  ปัจจุบัน
พระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทอง
ประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมยั ไดเ้วลาน าท่านสู่
ยา่นการคา้ช่ือดงั “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรม
และทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกี
อยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั RAMADA TEKSTILKENT OR RAMADA MERTER ***** หรือเทียบเท่า 
วันที่เจด็ อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต  

(โปรแกรมท่องเท่ียวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานท่ีท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม  
ขึ้นกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพิธภณัฑต์่างๆ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าท่าน เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้ง

ทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ี
สร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคล้
ยโุรปอย่างสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตก
ทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  บัลยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและ
ตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึ ง
อยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แก้ว
เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 



 

 

บ่าย น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of 
Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีป
ยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยุค
ของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็น
เพราะป้อมปืนดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซ่ึงท าใหเ้กิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชีย
และยโุรปสะดวกมากขึ้น ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ 
หรือ บา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ 
มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือก
ซ้ือมากมาย 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสตนับูล  
 ***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่าภายในสนามบินอิสตันบูล*** 
วนัที่แปด อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่า

และอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
15.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 (*บางคณะอาจเดินทางกลบัดว้ย TK64 เวลา 20.10-09.40+1 โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี ณ วนัท่ีท าการจอง) 

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

รายละเอยีดเที่ยวบินเดือน ก.พ.- มี.ค. 
วันเดินทาง สนามบินต้นทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK65 22.50 05.45+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) ไคเซร่ี (ASR) TK2010 07.40 09.20 
วนัท่ีหา้ อิชเมียร์ (ADB) อิสตนับูล (IST) TK2327 17.20 18.45 
วนัท่ีแปด อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.50 15.05 

รายละเอยีดเที่ยวบิน เม.ย. – พ.ค. 
วันเดินทาง สนามบินต้นทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาต้นทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK65 21.45 04.10+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) ไคเซร่ี (ASR) TK2010 06.40 08.15 
วนัท่ีหา้ อิชเมียร์ (ADB) อิสตนับูล (IST) TK2327 17.15 18.35 
วนัท่ีแปด อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.25 15.00 



 

 

8 วนั แกรนด์ตุรก ี(ASR//ADB) 
ราคาทัวร์ 41,900 บาท : 7-14 ก.พ./ 14-21 ก.พ./ 21-28 ก.พ./ 28 ก.พ.-6 มี.ค./ 6-13 มี.ค./ 13-20 มี.ค./ 

20-27 ม.ีค./ 27 มี.ค.-3 เม.ย. 
ราคาทัวร์ 43,900 บาท : 6-13 เม.ย./ 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย. 
ราคาทัวร์ 46,900 บาท : 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย./ 13-20 เม.ย./ 14-21 เม.ย./ 

15-21 เม.ย. 
อตัราค่าบริการ (บาท) ก.พ./มี.ค. 63 6,7,8 เม.ย. สงกรานต ์

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,900 43,900 46,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,000 8,000 8,000 
เด็กอาย ุ7 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 41,900 43,900 46,900 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ปกติเร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตั๋วเคร่ืองบินหักค่าตั๋วทั้ งหมด รวมถึงเท่ียวบิน
ภายใน (BKK-IST-ASR // ADB-IST-BKK) 

20,000 20,000 20,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 17 ก.ย.2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเท่ียวตุรก ี(ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าภาษีในประเทศตุรกี 



 

 

▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 USD) 
▪ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 USD) 
▪ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 
▪ รวมทิปสามรายการขา้งตน้ = USD 54 หรือเท่ากบัประมาณ 1,809 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บพร้อม invoice ยอดเตม็) 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลอื 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดขึ้น)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 21-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-20 วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนั งสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 



 

 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 


