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Code: IS19-TUR-AmazingWinter-96TK-Dec-39-A220908 

 

AMAZING TURKEY WINTER                

 ทวัรต์รุก ี9 วนั 6 คนื   

บนิตรงสูอ่สิตนับลูกบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

 

 

ขอน าทา่นทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณี 2 ทวปีระหวา่งเอเชยีเเละยโุรป  

เทีย่วครบทกุไฮไลทไ์มเ่หมอืนใคร โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนือ่ย 

* พกัโรงแรมถ า้ 2 คนื ทีค่ปัปาโดเจยี * 

บนิตรงสูอ่สิตนับลู พรอ้มบนิภายในอกี 1 ขา 

อสิตนับลู-บซูา่ร-์คานคัคาเล-่ทรอย-เพอรก์ามมั-คซูาดาซ-ีปามคุคาเล-่คปัปาโดเจยี   

 เดนิทาง ธนัวาคม 2565  

ราคาเริม่ตน้ 

39,950.- 

 

 

 



Page 2 of 14 

 

 

 

วนัแรก    กรงุเทพฯ-อสิตนับลู 

 

19.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.30 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า

และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง  ฮบิโปโดรม-สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมา

บาหเ์ช ่

 

06.10 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากนัน้น าทกุทา่นสูเ่มอืงอสิตันบลู  

ชมสนามแขง่มา้โบราณของชาวโรมนั “ฮบิโปโดรม” จัตรัุสสลุตา่นอาหเ์มต  

 

จากนั้นน าชม สุเหร่าสนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) 

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแห่งหนึง่ 

ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนว

ฝาผนังดา้นในและถกูสรา้งขึน้บนพืน้ที ่ ซ ึง่เคยเป็นวังของ

จักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1 ค.ศ. 

1609 ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด7 ปีและ  

 

จากนัน้น าชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกยอ่งให้

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบ

แซนไทม์ เดมิใชเ้ป็นโบสถ์ครสิต์แต่หลังจากจักรวรรดอิอตโตมันเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลี่ยนโบสถ์

ดังกล่าวมาเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากที่

เป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบัน

เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ ่ภายในมภีาพประดับโมเสกทองทีส่มบรูณ์บง่บอก

ถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

  



Page 3 of 14 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช ่ซ ึง่เป็นพระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอยา่งมาก

ทางดา้นวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจักรวรรดอิอตโตมัน เป็นศลิปะที่ผสมผสานของยุโรปและ

ตะวันออก ทีไ่ดรั้บการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม นาฬกิาทุกเรอืนของทีน่ี่จะถูกตัง้เวลาไวท้ี ่09.05 

น. ซึง่เป็นเวลาที ่เคมเล อตาเตริก์ วรีบรุษุของชาตถิงึแกอ่สญักรรม ในวันที ่10 พ.ย. ค.ศ. 1938  

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) เขา้กับ

ทะเลมารม์าร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทัง้สิน้

ประมาณ 32 ก.ม. ความกวา้ง ตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 

ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีป

เอเชยีมาพบกันที่นี่  นอกจากความสวยงามแลว้ช่องแคบ

บอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกัน

ประเทศตรุกอีกีดว้ย  เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่ง

แคบเหลา่นี ้ วา่กนัวา่จะกระทั่งถงึยคุของการน าเอาเรอืปืนใหญม่าใช ้และไมเ่คยปรากฏว่า กรุงอสิตันบลู

ถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มกีารเปิด

ใชส้ะพานบอสฟอรัส  ซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมระหว่างฝ่ังเอเชยีและยุโรปสะดวกมากขึน้  ขณะ

ลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน ์สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช ่หรอืบา้นเรอืน

สไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ท่านสามารถเลอืก

ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่

ของตรุกอียา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TRYP BY WYNDHAM Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม     บซูาร-์ชานคัคาเล-่ทรอย 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบูซ่าร ์Bursa เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของตุรก ีมคีวามส าคัญแ ละ

ใหญ่เป็นอันดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยังตลาดต่างๆ 

ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้

ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยูท่างดา้นเหนอืของกรงุคอนสแตนดโินเปิล  
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น าทา่นสูต่ลาดผา้ไหมเมอืงบรูซ์า Bursa Silk Market  โดยตลาดแหง่นีค้า้ขายผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม

เป็นหลัก และดว้ยสสีันของผา้ไหมทีส่ดใสนี่เองทีท่ าใหต้ลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุ จน

ครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ ควนีอลซิาเบท แหง่องักฤษเคยมาเยอืนดว้ย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่(Cannakkale) ซึง่ตัง้อยู่บนทะเลมารม์าราและทะเลอเีจยีน เมอืง

แหง่นีจ้งึเคยเป็นชมุทางการคา้ ศนูยก์ลางการเดนิเรอืเชือ่มตอ่เอเชยีกบัยโุรป  

 

น าทา่นชมมา้ไมจ้ าลองแหง่กรงุทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืน

สญัลักษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณโดย

เป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ประทับใจกับมา้ไมเ้มอืงทรอยทีต่ัง้ตระง่านอยูก่ลางเมอืง 

จากนัน้เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์   

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Buyuk Truva Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   เพอรก์ามมั-หมูบ่า้นกรกีโบราณ-เมอืงออตโตมนั-คซูาดาซ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamum) ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นทีต่ัง้เมอืง

โบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ ถกูสรา้งในราวปี 281-133 กอ่นครสิตกาลโดยไลซี

มาคสุ ทีเ่ป็ นแมท่ัพของอเล็กซานเด อรม์หาราช จนกระทั่งถงึราชวงศแ์อทตาลดิ จงึไดย้กใหก้บัโรมนั  

 

น าท่านชมหมุ่บา้นกรกีโบราณ กาลเวลาที่

ล่วงเลยมานับพันปีในอดตีนัน้เมอืงนี้คอืเมอืงที่

เคยเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสดุมาแลว้ในสมัยกรกี

โบราณ ซึง่ปัจจุบันนี้เป็นยังคงเป็นรักษารูปแบบ

การสรา้งบา้นแบบโบราณหลากหลายสสีันสด

ใน อิสระใหท้่านเดินชมเมืองและเก็บภาพ

ประทับใจและสมัผัสวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ 
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เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

 

เดนิทางสูเ่มอืงคูซาดาซตีัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกตีัดกับชายฝ่ังทะเลอเีจีย้นซึง่เป็น

ท่าเรอืทีส่ าคัญ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาค รมของ

ทะเลอเีจีย้น  

 

จากน ัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ัง้เดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมยัแบบเกา่ของสมยั

ออตโตมนัทีย่งัคงหลงเหลอือยูใ่นปจัจบุนั อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลอืกชมซือ้สนิคา้

พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมมควร 

 

ค า่     บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Ramada Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้      เมอืงเอฟฟิซุส-โรงงานเครือ่งหนงั-เมอืงปามคุคาเล ่

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านสูเ่มอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืง

โบราณ ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่

ทีส่ดุในเอเชยี ทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่

เคยเป็นทีอ่ยูข่องชาวโยนก (Ionian) จากกรกี ซึง่อพยพ

เขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 

ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวก

เปอร์เซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลัง

เมือ่โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมนั  

น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่สมัย 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านได ้

จนถงึปัจจบุนันี ้ 

น าทา่นชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็น

อยูจ่นถงึทุกวันนี้, หอ้งสมุดโบราณทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีุกสิง่ทุกอยา่งลว้นเป็น

ศลิปะแบบเฮเลนนสิตคิทีม่คีวามปราณีต  

จากนัน้น าทา่นเก็บภาพประทับใจกบัอนุสรณ์สถานของพระแมม่าร ี(Virgin Mary Statue)  
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จากนัน้น าท่านเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดังของ

ประเทศตุรก ีตุรกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยังผลติเสือ้หนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังใน

อติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย   

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) เขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย  เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่

รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของ

เมอืงเก่าแก่สมัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผาผลจากการ

ไหลของน ้าพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของ

น ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของ

แคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทาง

น ้ าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก ปามุคคาเล ่

ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

 

ค า่    บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์ ณ โรงแรมทีพ่กั Lycus River Thermal Hotel 5* เทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก   เมอืงคอนยา่-คาราวานสไรน-์เมอืงคปัปาโดเจยี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 - 

1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนี ้ 

ระหว่างทางน าท่านชมตวามสวยงามของ Obruk lake ซึง่เกดิจากอุกาบาตไดต้กลงมาจงึเกดิเป็น

ธรรมชาตนัิบพันปี และ  “คาราวานสไรน”์ ทีพั่กแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์

ในสมยัออตโตมนั  

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงทีอ่ยูร่ะหวา่งทะเลด ากบัภเูขาเทารุส เป็นดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศ

อนัน่าอศัจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการ

แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลก
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ตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ีและยงั

เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญมาแตโ่บราณกาลเพราะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและ

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมทีท่อดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี ระหว่างการเดนิทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพ

ทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี  ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท

และทัศนยีภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกบัภเูขาซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเจยี  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Dedeli Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีเ่จ็ด    นครใตด้นิ-เมอืงอชุซิาร-์หมูบ่า้นอวานอส 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

05.00 น.      ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้**

(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ คา่ข ึน้บอลลูน

ทา่นละ 250 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยเงนิสด และ

ราคา 260 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีทีช่ าระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยั

ใหก้บัทุกทา่น แตส่ าหรบัประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่ง

รอ่นทุกประเภท  ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของแตล่ะ

ทา่น)**  

 

น าท่านชม  นครใตด้นิ (underground city) ซึง่เกดิจาการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป 10 กว่าชัน้ เพือ่ใช ้

เป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศัตรใูนยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี โดยทัง้จากชาวอาหรับจากทาง

ตะวันออกทีท่ีต่อ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี้เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 

ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งการทีจ่ะหยดุยัง้การเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้

ล่างที่ล ึกที่สุด ลึกถงึ 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี้มีครบทุกอย่าง ทั ้งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้ า, 

หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีข่ดุลกึ

ลงไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้ถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี

อุณหภูมเิฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที่ดี มทีางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบาย

อากาศไปในตัส ท าใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  



Page 8 of 14 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงอชุซิาร ์เป็นพืน้ทีท่ีม่จีดุเดน่คอืภเูขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ รายลอ้มไป

ดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ าคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่านี้มคีนอาศัยอยู่

ภายใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มาชา้นานนับจากอดีตถงึปัจจุบัน เป็นการอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”

ภายในหนิ โดยไมม่กีาร“ทุบท าลายหนิ”เหล่านี้ทิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบแต่อยา่งใด สว่นบา้นทีป่ลูก

สรา้งขึน้ใหม่ก็ท าอย่างกลมกลนื ไม่ท าลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบ

พึง่พงิทีน่่ายกยอ่งเป็นอยา่งยิง่  

 

น าท่านสู่ หมูบ่า้นอวานอส ซึง่เป็นหมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับเครือ่งปั้นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบ

ทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปั้นวางอยู่หนา้รา้น แต่ในบา้นมโีชวเ์ครือ่งปั้นหมอ้ทุกบา้น อวานอสเป็น

เมอืงเล็กๆทีม่แีมน่ ้าไหลผา่น แตเ่ป็นแมน่ ้าทีม่ตีะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดนิจากแมน่ ้ามาลองปั้นใชเ้ป็น

อุปกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และ

เครือ่งประดับบา้น ชมการสาธติการท าเครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั Dedeli Cave Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีแ่ปด   หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-หมูบ่า้นของนกพริาบ-พาซาแบค-Carpet School-สกี

รสีอรท์-อสิตนับลู 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านสูหุ่บเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบ

เขาแหง่จนิตนาการ ตืน่ตากบัอศัจรรยข์องภมูปิระเทศที่

แปลกตาทีด่คูลา้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วง

อื่น ในจักรวาลมากกว่าพื้นผิวโลก เต็มไปดว้ยหิน

รูปทรงแปลกตา อสิระใหท้่านเก็บภาพ panoramic 

view   

 

จากนัน้น าท่านชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะโพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศัย

เพือ่จะไดเ้ก็บขีน้กพริาบไป  

 

จากนัน้น าทา่นสูห่บุเขาพาซาแบค (Pasabag) ทา่นจะไดช้มธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภเูขาหนิเป็น

รูปกรวยมหีมวกวางอยูข่า้งบนแปลกตาสวยงามมากไมม่ทีีใ่ดเหมอืน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจได ้
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เวลาอันสมควร น าท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอพรม

แบบดัง้เดมิซึง่ถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ี

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไคเซอรร์ี ่มุง่หนา้สูย่อดเขา Erciyes ซึง่เป็นแหลง่สกรีสีอรท์ ผูท้ีช่อบเลน่

สกตีา่งนยิมมาเลน่สกกีนัในฤดหูนาวทีย่อดเขาแหง่นี ้อสิระเลน่สกตีามอธัยาศัย (ไมร่วมคา่อปุกรณ์เลน่

สก)ี หรือจะเลือกถ่ายภาพกับหมิะที่ปกคลุมยอดเขาสุดลูกหูลูกตาซึง่เป็นทัศนียภาพที่สวยงามของ

ประเทศตรุก ีหมายเหตทุ ัง้นีก้ารเดนิทางสูส่กรีสีอรท์ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่

เอือ้อ านวยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง  

 

จากนัน้น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกชือ้ของฝากต่างๆ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิ Kayseri   

 

20.45-22.25 น.เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภายในประเทศ) 

**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

 

วนัทีเ่กา้    อสิตนับลู-กรงุเทพฯ 

 

01.50 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 068 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

14.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   

 

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2565 (9วนั6คนื)   ราคา/ บาท 

ธนัวาคม  

9-17 ธ.ค. 65 

 

39,950 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
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หมายเหต ุ.- 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการ

เก็บคา่ทวัรเ์พิม่  ทา่นละ 3,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยดั   (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)  

        และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 1 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  

7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน หรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่
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กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 11,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 21,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   
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 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนัก 

ไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกันซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

Í ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว

อาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธÍิของสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋า

สมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว 

( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไว้

แลว้** 

 

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
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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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
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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 

 


