
Page 1 of 15 

 

 

 

Code: IE04-TUR- ehct220008-Grand-8TK-May-Oct-52-A220503 

 

ทวัรห์ร ูแกรนด ์ตรุก ี8 วนั 

LUXURY GRAND TURKEY 8 DAYS 

บนิตรง+บนิภายใน 2 เทีย่ว  

ลอ่งเรอืยอรช์หรสูว่นตวั  

พกัโรงแรม 5 ดาว  

โรงแรมสไตลถ์ า้หนิ 1 คนื  

อาหารอพัเกรด 

 

 

พฤษภาคม – ตลุาคม 2565 

อชิเมยีร ์- เอฟฟิซุส – บา้นพระแมม่าร ี– ปามคุคาเล ่– คอนยา่ – คาราวานสไรน ์– คปัปาโดเกยี  

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่– นครใตด้นิไคมคัล ี- อสิตนับลู – โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - พระราชวงัทอปกาปึ 

อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั - สเุหรา่สนี า้เงนิ – ฮปิโปโดรม – แกรนดบ์ารซ์าร ์- พระราชวงัโดลมาบาชเช ่

ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั (เรอืยอรช์หรสูว่นตวั) - ตลาดสไปซ ์มารเ์กต – อาหารไทยทีร่า้นเพ-ราไทย 
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เดนิทาง : 28 พ.ค.- 4 ม.ิย./ 10-17 ก.ย./24 ก.ย.-1 ต.ค./ 8-15 ต.ค.*/ 15-22 ต.ค.*/ 22 – 29 ต.ค.* 

 (***พเิศษ*** ฟร!ี!...ฮามมั/เตอรก์ชิบาธ สครบัผวิ ทีค่ปัปาโดเกยี) 

เร ิม่ตน้ที ่52,900 บาท 

แผนทีเ่สน้ทางทอ่งเทีย่วประเทศตรุก ี

 

 

***ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบนิ*** 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U  ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

รายละเอยีดเทีย่วบนิ  

วันเดนิทาง สนามบนิตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เทีย่วบนิ เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วันแรก กรงุเทพฯ (BKK) อสิตันบลู (IST) TK69 23.00 05.10+1 

วันทีส่อง อสิตันบลู (IST) อชิเมยีร ์(ADB) TK2310 07.00 08.05 

วันทีห่า้ ไคเซรี ่(ASR) อสิตันบลู (IST) TK2021 20.15 21.45 

วันทีเ่จ็ด อสิตันบลู (IST) กรงุเทพฯ (BKK) TK68 01.45 15.25 
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23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.40 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี 

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู –  อชิเมยีร ์ - เอฟฟิซุส – ปามคุคาเล 

 

05.10 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบูล ประเทศตุรก ีน าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูอ่าคารผูโ้ดยสารในประเทศเพือ่ขึน้เทีย่วบนิสูเ่มอืงอชิเมยีร ์(Izmir)  เทีย่วบนิ TK2310 

07.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สูส่นามบนิเมอืงอชิเมยีร ์(Izmir)  โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอร์

ไลนส์ 

 โดยเทีย่วบนิ TK2310  มบีรกิารอาหารวา่งบนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.) 

08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอชิเมยีร ์(Izmir) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)   

- เมอืงอาณาจักรโรมนั (ตอ่มาหลังจากยคุกรกี) ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในทวปีเอเชยีในสมัยนัน้  ในอดตีเอฟ

ฟิซสุเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของโรมนัในคาบสมทุรอนาโตเลยี เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตัง้อยูร่มิ

ทะเล  จนไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟฟิซุสมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แตย่คุกรกีโบราณ ซากเมอืงทีเ่ห็นในปัจจุบันมคีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุแห่งหนึง่

ในโลก อาจจะเป็นรองแคป่อมเปอเีทา่นัน้  

น าทา่นเขา้ชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็น

อยูจ่นถงึทกุวันนี ้ 

น าทา่นชม วหิารแห่งจักรพรรดเิฮเดรยีน (Temple of Hadrian) ซึง่เป็นจักรพรรดทิีย่ ิง่ใหญ่อกีองคห์นึง่ของ

โรมนั ความโดดเดน่ของวหิารแหง่นีค้อือยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก ดา้นหนา้สรา้งเป็นเสา โครนิเธยีน 4 ตน้ คู่

กลางรองรับโคง้ครึง่วงกลมทีเ่รยีงอยา่งสวยงาม โคง้ดา้นหลังมภีาพแกะสลักเป็นรปูนางเมดซูา่ หัวเป็นง ู 

น าชมอาคารทีโ่ดดเด่นทีส่ดุจนเป็นสัญลักษณ์ของเอฟฟิซสุคอื หอสมดุเซลซสุ (The Library of Celsus) 

เป็นอาคารสองชัน้ ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออกเพือ่รับแสงสว่างยามเชา้ หอ้งสมดุนี้สรา้งขึน้ในราว

ปี ค.ศ. 114 โดย ทเิบเรยีส จูเลยีส อกลีา (Julius Aquila) เพือ่อทุศิใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึง่เป็น

นายกเทศมนตรขีองโรมันทีป่กครองแควน้เอเชยีไมเนอร ์ ดา้นหนา้มรีูปปั้นของเทพ ี4 องค ์ไดแ้ก ่ Sophia 

(เทพแีหง่ปัญญา), Arete (เทพแีหง่ความด)ี, Ennoia (เทพแีหง่ความคดิ), Episteme (เทพแีหง่ความรู)้  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเอฟฟิซสุคอื โรงละคร (Great Theatre) ซึง่สรา้งโดย

การสกัดไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 25,000 คน คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนัน้ 

เดมิสรา้งตัง้แตส่มยักรกีโบราณ โรมนัมาปรับปรงุซอ่มแซมใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้  

 

http://cherokee.exteen.com/20080325/1-pompeii
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary)  

- เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอยา่งปาฏหิารยิ ์

โดยแมช่ตีาบอด ชาวเยอรมันชือ่ แอนน์ แคเทอรนี เอมเมอรชิ (Anne Catherine Emmerich, ค.ศ. 

1774-1824) ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอ

เสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้นหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบา้นพระแมม่ารไีดรั้บ

การบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีปูปัน้ของพระแมม่าร ี 

- พระสนัตะปาปา โป๊ป เบเนดกิตท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่ 

- บรเิวณดา้นนอกของบา้น มกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง 

สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่าหากตอ้งการให ้

สิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน  

ไดเ้วลาน าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนังคุณภาพสงู และรา้นขนม Turkish Delight  อสิระใหท้่านเลอืก

ซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืง ปามคุคาเล ่(Pamukkale) (ระยะทาง 193 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3 ชม.)   

- ค าว่า “ปามคุคาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale 

หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 35 องศา

เซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา 

“คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื รนิเออ่ลน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะ

กันเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม

แปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปามคุคาเล่ ไดรั้บการยกยอ่งจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั ADEM PIRA THERMAL HOTEL / OR RICHMOND THERMAL / OR 

COLOSSAE   หรอืเทยีบเทา่  
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โรงแรมมบีรกิารสระวา่ยน ้าซึง่เป็นน ้าแรธ่รรมชาต ิหากทา่นใดตอ้งการแชน่ ้าแร ่ใหเ้ตรยีมชดุวา่ยน ้า และหมวกวา่ยน ้า ไป

ดว้ย 

 

 

 

วนัทีส่าม ปามคุคาเล - คอนยา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่  

- เมอืงแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้น น าท่านชมหนา้ผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ย

หอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ เมฆหรอืปยุฝ้าย น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละ

ชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่งๆอยา่งมหัศจรรย ์น ้าแรน่ีม้อีณุหภมูปิระมาณ 33-35.5 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไข

ขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้น

สามารถรักษาโรคได ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คอนยา่ (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวง

ของอาณาจักรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนี้อกี

ดว้ย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลาง

ของประเทศตรุก ี 

จากนัน้น าทา่น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรอืส านักลมวน  

- ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูม ีซ ึง่เชือ่กันว่าชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของ

ศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม 

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิ(Whirling Dervishes) โดยการ

เดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รมู ี

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมสุลมิ 

และยงัเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิาและบตุรของเมฟลานา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั GRAND KONYA HOTEL  ***** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ คอนยา่ – คปัปาโดเกยี  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภมูภิาคคัปปาโดเกยี (Cappadocia) (ระยะทาง 235 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.) ระหว่าง

ทางน าท่านแวะถ่ายรูปกับ คาราวานซาราย (Caravanserei) ทีพั่กแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทาง

ของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) เพือ่เขา้ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้  

- ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการ

ขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื่นทีไ่มเ่ห็นดว้ย

กบัศาสนาครสิต ์ 

- ก่อนที่ศาสนาครสิต์จะเผยแพร่ในดนิแดนคัปปาโดเกยี ผูค้นแถบนี้นับถือเทพเจา้กรกี-โรมัน จนเมือ่

ประมาณกลางครสิตศ์ตวรรษที่ 1 “เซนตป์อล” เดนิทางมาเผยแผ่ศาสนาครสิตใ์นคัปปาโดเกยี แต่ดู

เหมอืนว่าชาวโรมันผูป้กครองในยคุนัน้จะไม่ใหก้ารยอมรับ ท าใหผู้นั้บถอืศาสนาครสิตใ์นคัปปาโดเกยี

ตอ้งหลบซอ่นจากการถูกรังควานของโรมัน ดว้ยการเจาะถ ้าขดุพืน้ดนิลงไปเป็นอโุมงค์เกดิเป็นเมอืงใต ้

ดนิขึน้มาและไดข้ดุเจาะบรเิวณเกอเรเมท าเป็นโบสถถ์ ้าจ านวนมาก 

- กระทั่งในครสิตศ์ตวรรษที ่5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรับศาสนาครสิต ์ส าหรับโบสถถ์ ้าในเกอเรเม วา่กนัวา่

มถีงึ 365 หลังดว้ยกนั (สรา้งตามจ านวนวันใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบันเปิดใหช้มเพยีงบางสว่นเท่านัน้ อสิระ

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

ไดเ้วลาน าทา่นแวะชมโรงงานทอพรม ตอ่ดว้ยโรงงานอญัมณี พรอ้มจับจา่ยซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก  

 (***พเิศษ***ฟร!ี! ฮามมั/เตอรก์ชิบาธ สครบัผวิ) 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั YUNAK EVLERI CAVE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ คปัปาโดเกยี - อสิตนับลู 

 

(ท่านสามารถเลอืกซือ้ Optional Hot Air Balloon Tour ได ้สนนราคาประมาณ 220-240 USD ต่อท่าน (**ราคาอาจมี

การเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศจากแลนดต์ุรกี) ส าหรับประกันภัยทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และ 

เครือ่งร่อนทุกประเภท ดังนัน้การเลอืกซือ้ Optional Tour ขึน้กับดุลยพนิจิของท่าน)  **Optional Balloon Tour ไมไ่ด ้

รวมอยูใ่นโปรแกรมทัวร ์การด าเนนิการของบรษัิทบอลลนูวา่ขึน้ได ้หรอืขึน้ไมไ่ด ้อยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษัิททัวร ์

และไมไ่ดม้คีวามเกีย่วขอ้งใดๆกบับรษัิททัวร*์** ปัจจบุนัมนัีกทอ่งเทีย่วมากมายเขา้ไปทอ่งเทีย่วเขตคัปปาโดเกยีเพือ่ขึน้

บอลลูน ซึง่บรษัิทบอลลูนก็มทีัง้ทีข่ ึน้ทะเบยีนถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย ทัง้นี้ปรมิาณการจองค่อนขา้งสูง ท าใหบ้าง

คณะอาจไมส่ามารถจองได ้หรอืบางคณะจองได ้แตบ่อลลนูเกดิขดัขอ้งกอ่นขึน้ และไมไ่ดข้ึน้เนื่องดว้ยเหตุผลดา้นความ

ปลอดภยั ลกูคา้สามารถเลอืกซือ้บอลลนูทัวรไ์ดท้ัง้ทีค่ัปปาโดเกยีและปามคุคาเล ่***   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม นครใตด้นิ (Kaymakli Underground City)  

- เป็นเมอืงใตด้นิทีม่คีรบทุกอยา่ง ทัง้หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร 

โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ ซึง่สาเหตุแทจ้รงิของการสรา้งเมอืงใตด้นิปัจจุบันยังสรุปไมไ่ด ้แต่สว่นใหญ่

ลงความเห็นวา่เป็นการสรา้งเพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศัตร ู(โดยเฉพาะพวกทหารโรมัน) แมจ้ะเป็น

เมอืงขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้กลับถ่ายเทเย็นสบาย เนื่องจากเป็นหนิ

ภเูขาไฟ มอีณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศ

อบอุน่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่น ชมเมอืงคัปปาโดเกยี (Cappadocia)  

- ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารูปทรง

ตา่งๆ ทีง่ดงาม  

- คัปปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรกๆทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) 

แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี  

- ตัง้อยูท่างตอนกลางของตรุก ีเป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เมือ่

ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่น่ออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบรเิวณ จนทับถม

เป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไป

เรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่ง 

กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีก

ขานกนัวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า”  

- ในปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์ห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม

แหง่แรกของตรุก ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไคเซรี ่(ASR) เพือ่เตรยีมตัวขึน้เทีย่วบนิในประเทศสูอ่สิตันบลู 



Page 8 of 15 

 

 

 

20.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK 2021 

21.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตันบลู 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั CROWN PLAZA HOTEL HARBIYE ***** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีห่ก อสิตนับลู 

 

(โปรแกรมทอ่งเทีย่วในอสิตนับลู อาจถกูสลับสถานทีท่อ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม  

ขึน้กบัสภาพการจราจร / วันเปิดปิดของพระราชวังและพพิธิภณัฑต์า่งๆ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบเซนไทน์ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น  1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ  

- สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซนไทน์ เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิต ์  แต่หลังจาก

จักรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถด์ังกลา่วมาเป็นมสัยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑ์

สถานแหง่ชาตใินสมยั เคมาล อตาเตริก์ หลังจากทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และ

เป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมความงามและความ

ยิง่ใหญ่ ภายในมภีาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของจักรพรรดิ

คอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

จากนัน้น าทา่น เขา้ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  

- สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 หรอื เมหเ์มตผูพ้ชิติ ภายหลังทีท่รงตกีรงุคอนสแตนตโินเปิลหรอือสิ

ตันบลูในปัจจบุนัไดแ้ลว้ ทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะใหเ้มอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรออตโตมัน จงึ

โปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวังนี้ข ึน้เป็นทีป่ระทับอยา่งถาวร พระราชวังทอปกาปึนี้มอีาณาบรเิวณกวา้ง

ใหญ่กนิเนื้อทีเ่กอืบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูตามแนวฝ่ังทะเลมารม์ารา ภายใน

พระราชวังประกอบดว้ยต าหนักนอ้ยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัต ิมัสยดิ หอพัก โรงเรยีน ฯลฯ 

ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเชน่ 

เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของ

สลุตา่นในแตล่ะยคุสมยั  

จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสรา้งของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน ้ าใตด้ินเยเรบาตัน 

(Underground Cistern)  

- อโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในอสิตันบลู สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้

ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสา

ตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ ่ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารจนี  

บา่ย น าทา่นเขา้ชม สเุหรา่สนี ้าเงนิ (Blue Mosque)  

- สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นอาหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งมสัยดิของจักรวรรดอิอตโตมนัใหม้คีวาม

งดงามและยิง่ใหญก่วา่ โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรด ิไบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหรา่

แหง่นีส้รา้งประจันหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อยา่งไรกต็าม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถท์ีม่ ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในตรุกจีวบจนปัจจบุนั  

จากนัน้น าทา่นชมสนามแขง่มา้ของชาวโรมนั หรอื “ฮปิโปโดรม” (Hippodrome) หรอืจัตรัุสสลุตา่นอาหเ์มต  

- สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรด ิเซปตมิอิสุ เซเวรสุ เพือ่ใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาใน

สมยัของจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ฮปิโปโดมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดง

ประตมิากรรมตา่งๆ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่หง่นีใ้ชเ้ป็นทีจั่ด

งานพธิ ีแตใ่นปัจจบุนัเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยดิสลุตา่นอาหเ์มตซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลสิก ์

3 ตน้คอื เสาทีส่รา้งในอยีปิต ์เพือ่ถวายแกฟ่าโรหท์ตุโมซสิที ่3 ถกูน ากลบัมาไวท้ีอ่สิตันบลู เสาตน้ที่

สองคอื เสาง ูและเสาตน้ทีส่ามคอื เสาคอนสแตนตนิที ่7   

ไดเ้วลาน าทา่นสูย่า่นการคา้ชือ่ดัง แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar)  

- ตลาดเกา่แกท่ีส่รา้งในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองทีใ่หญท่ีส่ดุของตรุก ีมรีา้นคา้กวา่ 

4,000 รา้น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุกอียา่งจใุจ เชน่ โคมไฟ, ของ

ฝาก, ผา้พันคอ, ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั CROWN PLAZA HOTEL HARBIYE ***** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีเ่จ็ด อสิตนับลู  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วในอสิตนับลู อาจถกูสลับสถานทีท่อ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม  

ขึน้กบัสภาพการจราจร / วันเปิดปิดของพระราชวังและพพิธิภณัฑต์า่งๆ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่น เขา้ชมพระราชวังโดลมาบาชเช ่(Dolmabahce Palace)  

- พระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถขุองจักรวรรดอิอตโต

มนั ซึง่ไดแ้ผข่ยายอ านาจออกไปอยา่งกวา้งขวาง พระราชวังแหง่นีส้รา้งโดย สลุต่าน อับดุล เมซติ ในปี 
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ค.ศ. 1843 ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี เพราะความทีส่ลุต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคลย้โุรปอย่างสุดขอบ 

ดังนัน้ไมว่า่จะเป็นศลิปะ วัฒนธรรม การด ารงชวีติ ตลอดจนการทหาร ลว้นคัดลอกมาจากตะวันตกทัง้สิน้ 

พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนกิคู่ใจชาวอารเ์มเนีย ชือ่  บัลยัน เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรป

และตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกราย

ลอ้มพระราชวังซึง่อยูเ่หนอือา่วเล็กๆของชอ่งแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ตกแต่งดว้ย

โคมระยา้ บนัไดลกูกรง แกว้เจยีระไน และ โคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน ซึง่แขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในหอ้ง

ทอ้งพระโรงใหญ ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืยอรช์สว่นตัวชมชอ่งแคบบอสฟอรัส (พรอ้มบรกิารของวา่ง ไวนข์าวและไวนแ์ดง)  

- ชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตรจนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรปและ

สดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี ่ 

- นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศ

ตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทั่งถงึยคุของการน าเอา

เรอืปืนใหญ่มาใช ้และไมเ่คยปรากฏว่ากรุงอสิตันบลูถูกถล่มจนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้นี้เป็น

เพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเ้อง  

- ปี ค.ศ. 1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชยีและยโุรป

สะดวกมากขึน้  

- ขณะที่ล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ 

บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดสไปซ ์มารเ์กต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝาก

ไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตุรก ีแอปริ

คอทหรอืจะเป็นถั่วพสิตาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 
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18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงอสิตันบลู  

***อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ภายในสนามบนิอสิตนับลู (แจกVoucher ทา่นละ 25 เหรยีญ) *** 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชัว่โมง)   

  สายการบนิฯ มบีรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์52,900 บาท :  เดนิทาง  28 พ.ค.- 4 ม.ิย./ 10-17 ก.ย./ 24 ก.ย.-1 ต.ค./  

8-15 ต.ค*./ 15-22 ต.ค.*/ 22-29 ต.ค.* 

 

 อตัราคา่บรกิาร  (บาท) พ.ค.-ต.ค. 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  52,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 8,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 52,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัรป์กตเิริม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

95,000 – 140,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคา่ตัว๋ทัง้หมด รวมถงึเทีย่วบนิภายใน 

(BKK-IST-ADB // ASR-IST-BKK) 

20,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่5 เมษายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วตรุก ี(ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 7 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 75 ปี) 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 ทปิพนักงานขับรถ/ไกดท์อ้งถิน่/หัวหนา้ทวัร ์รวม 55 เหรยีญสหรัฐ (โดยคา่ทปิจะเรยีกเก็บพรอ้ม Invoice ยอดเต็ม) 
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 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในแตล่ะโรงแรม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท า Vaccine Passport 

 คา่โรงแรมกักตวั ASQ หลงัจากเดนิทางกลบัเขา้ไทย (ถา้ม)ี 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 21,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (เฉพาะกรณีไม่ไดม้คีา่ใชจ้า่ยใดๆเกดิขึน้)   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-44 วนั หักคา่มัดจ า 21,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์     

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ หากมกีารยกเลกิทัวรซ์ ึง่ไม่ใชค่วามผดิหรอือยู่เหนือการควบคมุของบรษัิท

เชน่ การประกาศปิดประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนัน้ๆ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
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กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรื่องตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้
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 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ได ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่เกนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่

สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ รวมถงึกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทัวร ์

ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภัยการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่

สญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
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เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


