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ท ัวร์ห รู  ตุ ร เคีย  8  ว ัน  5  คืน  

 

 

เดนิทาง : เมษายน 2566 

สงกรานต ์10-17 เม.ย. / สงกรานต ์12-19 เม.ย. 

5-12 เม.ย. / 19-26 เม.ย. / 29 เม.ย.-6 พ.ค. 

บนิตรง+บนิภายใน 2 เทีย่ว ลอ่งเรอืยอรช์หรสูว่นตวั 

พกัโรงแรม 5 ดาว โรงแรมสไตลถ์ า้หนิ 1 คนื อาหารอพัเกรด 

**พิเศษ** ฟรี!!...ฮามมั/เตอร์กิชบาธ สครบัผวิ ที่คปัปาโดเกีย  

อชิเมยีร ์• เอฟิซสั • บา้นพระแมม่าร ี• ปามคุคาเล ่• คอนยา่ • คาราวานสไรน ์• คัปปาโดเกยี 

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่• นครใตด้นิไคมคัล ี• อสิตันบลู • โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย • พระราชวังทอปกาปึ 

อา่งเก็บน ้าใตด้นิเยเรบาตัน • สเุหรา่สนี ้าเงนิ • ฮปิโปโดรม • แกรนดบ์ารซ์าร ์• พระราชวังโดลมาบาชเช ่

ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส (เรอืยอรช์หรสูว่นตัว) • ตลาดสไปซ ์มารเ์กต • อาหารไทยทีร่า้นเพ-ราไทย 

เร ิม่ตน้ ... 65,900 บาท 

LUXURY TURKIYE 
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***ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบนิ*** 

 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ 

 

19.00 น. พบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกท์ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ แถว N ประตทูางเขา้ที ่7 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. บนิสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุเคยี โดยเทีย่วบนิ TK 69 

 

วนัที ่2  อสิตนับลู –  อชิเมยีร ์ - เอฟิซสั – ปามคุคาเล ่

 

05.15 น.  ถงึ สนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุเคยี 

  = ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร = 

เดนิทางสูอ่าคารผูโ้ดยสารในประเทศเพือ่ขึน้เทีย่วบนิสูเ่มอืงอชิเมยีร ์(Izmir) 

07.00 น.  บนิสู ่สนามบนิเมอืงอชิเมยีร ์โดยเทีย่วบนิ TK2310   

รายละเอยีดเทีย่วบนิ  

วันเดนิทาง สนามบนิตน้ทาง สนามบนิปลายทาง เทีย่วบนิ เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วันทีห่นึง่ กรงุเทพฯ (BKK) อสิตันบลู (IST) TK69 23.00 05.15+1 

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

วันทีห่า้ ไคเซรี ่(ASR) อสิตันบลู (IST) TK2013 15.00 16.30 

วันทีแ่ปด อสิตันบลู (IST) กรงุเทพฯ (BKK) TK68 01.45 15.25 
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08.05 น.  ถงึสนามบนิเมอืงอชิเมยีร ์

 

เดนิทางสู ่เมอืงเอฟิซสั (City of Ephesus) เมอืงอาณาจักรโรมนัทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในทวปีเอเชยีใน

สมยันัน้ ในอดตีเอฟิซสัเป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของโรมนัในคาบสมทุรอนาโตเลยี เป็นศนูยก์ลางการคา้ การ

คมนาคม ตัง้อยูร่มิทะเล  จนไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นเมอืงหลวงแหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมนั เมอืงเอฟ

ฟิซสุมปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แตย่คุกรกีโบราณ ซากเมอืงทีเ่ห็นในปัจจบุนัมคีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุแหง่

หนึง่ในโลก อาจจะเป็นรองแคป่อมเปอเีทา่นัน้  

 เขา้ชม หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้า

ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี ้ 

 ชม วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน (Temple of Hadrian) ซึง่เป็นจักรพรรดทิีย่ ิง่ใหญอ่กี

พระองคห์นึง่ของโรมนั วหิารแหง่นีอ้ยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์มาก ดา้นหนา้สรา้งเป็นเสาโครนิเธยีน 4 ตน้ 

คูก่ลางรองรับโคง้ครึง่วงกลมทีเ่รยีงอยา่งสวยงาม โคง้ดา้นหลังมภีาพแกะสลกัเป็นรปูนางเมดซูา่ทีม่ี

ผมเป็นง ู

 ชมอาคารทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุจนเป็นสญัลกัษณ์ของเอฟฟิซสุคอื หอสมดุเซลซุส (The Library of 

Celsus) เป็นอาคารสองชัน้ ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทศิตะวันออกเพือ่รับแสงสวา่งยามเชา้ 

หอ้งสมดุนีส้รา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทเิบเรยีส จเูลยีส อกลีา (Julius Aquila) เพือ่อทุศิใหเ้ป็น

อนุสรณ์แดพ่อ่ของทา่นซึง่เป็นนายกเทศมนตรขีองโรมนัทีป่กครองแควน้เอเชยีไมเนอร ์ดา้นหนา้มรีปู

ปัน้ของเทพ ี4 องค ์ไดแ้ก ่Sophia (เทพแีหง่ปัญญา), Arete (เทพแีหง่ความด)ี, Ennoia (เทพแีหง่

ความคดิ), Episteme (เทพแีหง่ความรู)้  

 เขา้ชมสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเอฟฟิซสุคอื โรงละคร (Great Theatre) ซึง่สรา้งโดย

การสกดัไหลเ่ขาใหเ้ป็นทีน่ั่ง สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 25,000 คน คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรใน

ยคุนัน้ เดมิสรา้งตัง้แตส่มยักรกีโบราณ โรมนัมาปรับปรงุซอ่มแซมใหย้ิง่ใหญม่ากขึน้  

 

http://cherokee.exteen.com/20080325/1-pompeii
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กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

บา่ย  ทอ่งเทีย่วเมอืงเอฟิซสั (ตอ่) 

 ชม บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยู่

และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอด ชาวเยอรมนัชือ่ แอนน ์แค

เทอรนี เอมเมอรชิ (Anne Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขยีนบรรยายสถานทีไ่วใ้น

หนังสอือยา่งละเอยีดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลง มคีนพยายามสบืเสาะคน้หาบา้น

หลังนีจ้นพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจบุนับา้นพระแมม่ารไีดรั้บการบรูณะเป็นบา้นอฐิชัน้เดยีว ภายในมรีปู

ปัน้ของพระแมม่ารซี ึง่พระสนัตะปาปา โป๊ป เบเนดกิตท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี ่บรเิวณดา้นนอก

ของบา้น มกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ 

ความร ่ารวย และความรัก ถดัจากกอ๊กน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่หากตอ้งการใหส้ ิง่ที่

ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน  

 ชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลติเสือ้หนังคณุภาพสงู และรา้นขนม Turkish Delight อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศัย  

 

เดนิทางสูเ่มอืง ปามคุคาเล ่(Pamukkale) ค าวา่ “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตรุเคยี หมายถงึ “ปราสาทปยุ

ฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปยุฝ้าย และ Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้า

ใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่มแีรห่นิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที่

สงูมาก ไหลมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนอื เออ่ลน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิและท า

ปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอง่ เป็นชัน้ ลดหลั่นกนัไปตามภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรม
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ธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปามคุคาเล ่

ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั  โรงแรม Adam Pira Thermal / Richmond Thermal / Colossae หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมมบีรกิารสระวา่ยน ้าจากน ้าแรธ่รรมชาต ิทา่นใดทีต่อ้งการแชน่ ้า กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าและหมวกวา่ยน ้าไปดว้ย 

 

วนัที ่3  ปามคุคาเล ่- คอนยา่  

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 เขา้ชม ปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล)่ เมอืงแหง่น ้าพเุกลอืแรร่อ้น ชมหนา้ผาทีข่าวกวา้งใหญ่

ดา้นขา้งของอา่งน ้า เป็นรปูรา่งคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแชแ่ข็ง ถา้มองดจูะดเูหมอืนสรา้งจากหมิะ 

เมฆหรอืปยุฝ้าย น ้าแรท่ีไ่หลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่งๆ อยา่ง

มหัศจรรย ์น ้าแรน่ีม้อีณุหภมูปิระมาณ 33-35.5 องศาเซลเซยีส คนทอ้งถิน่จงึนยิมไปอาบหรอืน ามา

ดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัใินการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิ

ปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย เดนิทางสูเ่มอืง คอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 

1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัของภมูภิาคแถบนีอ้กีดว้ย เพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพทีง่ดงามตาม

ธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภมูภิาคตอนกลางของประเทศตรุเคยี 

 เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรอืส านักลมวน ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 

1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูม ีซ ึง่เชือ่กนัวา่ชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลามหรอืเรยีก

ไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา

เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิ(Whirling Dervishes) โดยการเดนิหมนุเป็น

วงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รมู ี

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในตกแตง่ประดับประดาฝาผนังแบบ

มสุลมิ และยงัเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิาและบตุรของเมฟลานา  

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั  โรงแรม Grand Konya Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 คอนยา่ – คปัปาโดเกยี  

 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก  

เดนิทางสู ่ภมูภิาคคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระหวา่งทางแวะถา่ยรปูกบั คาราวานซาราย 

(Caravanserei) ทีพั่กแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหวา่งทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั 

 

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย  เดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme)  

 เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 เป็นความคดิของชาว

ครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถแ์ละยงัเป็นการป้องกนั

การรกุรานจากชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเผยแพรใ่นดนิแดน

คัปปาโดเกยี ผูค้นแถบนีนั้บถอืเทพเจา้กรกี-โรมนั จนเมือ่ประมาณกลางครสิตศ์ตวรรษที ่1 “เซนต์

ปอล” เดนิทางมาเผยแผศ่าสนาครสิตใ์นคัปปาโดเกยี แตด่เูหมอืนวา่ชาวโรมนัผูป้กครองในยคุนัน้จะ

ไมใ่หก้ารยอมรับ ท าใหผู้นั้บถอืศาสนาครสิตใ์นคัปปาโดเกยีตอ้งหลบซอ่นจากการถกูรังควานของ

โรมนั ดว้ยการเจาะถ ้าขดุพืน้ดนิลงไปเป็นอโุมงคเ์กดิเป็นเมอืงใตด้นิขึน้มาและไดข้ดุเจาะบรเิวณเกอ

เรเมท าเป็นโบสถถ์ ้าจ านวนมากกระทั่งในครสิตศ์ตวรรษที ่5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรับศาสนาครสิต ์

ส าหรับโบสถถ์ ้าในเกอเรเม วา่กนัวา่มถีงึ 365 หลังดว้ยกนั (สรา้งตามจ านวนวันใน 1 ปี) แตว่า่

ปัจจบุนัเปิดใหช้มเพยีงบางสว่นเทา่นัน้  

 ชม โรงงานทอพรมและโรงงานอญัมณี จับจา่ยซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 
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ค ่า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก  

ทีพ่กั  โรงแรม Yunak Evleri Cave Hotel หรอืเทยีบเทา่   

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

 

 

 

วนัที ่5  คปัปาโดเกยี - อสิตนับลู 

 

สามารถเลอืกซือ้ Optional Hot Air Balloon Tour ได ้ราคาประมาณ USD 220-240 ตอ่ทา่น (**ราคาอาจมี

การเปลีย่นแปลง)  

- Hot Air Balloon Tour ไมไ่ดร้วมอยูใ่นโปรแกรมทัวร ์ 

- การด าเนนิการใดๆ ของบรษัิทบอลลนูอยูน่อกเหนอืการควบคุมและไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ กบับรษัิททัวร ์ 

- ปัจจบุนัมบีรษัิทบอลลนูมากมายทัง้ทีถ่กูกฎหมายและผดิกฎหมาย การซือ้ทวัรค์วรเลอืกซือ้กบับรษัิททีม่คีวาม

น่าเชือ่ถอืและถกูกฎหมายเทา่นัน้ 

- Hot Air Balloon Tour อาจมกีารยกเลกิกะทันหัน ขึน้กบัสภาพความพรอ้มของอปุกรณ์ ตัวบอลลนู และสภาพ

อากาศ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- ประกนัภยัการเดนิทางทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท  
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เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 เขา้ชม นครใตด้นิ (Kaymakli Underground City) ซึง่เป็นเมอืงใตด้นิทีม่คีรบทกุอยา่ง ทัง้

หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ ซึง่

สาเหตแุทจ้รงิของการสรา้งเมอืงใตด้นิปัจจบุนัยงัสรปุไมไ่ด ้แตส่ว่นใหญล่งความเห็นวา่เป็นการสรา้ง

เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัจากขา้ศกึศัตร ู(โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญข่ดุลกึลง

ไปใตด้นิหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนัน้กลับถา่ยเทเย็นสบาย เนือ่งจากเป็นหนิภเูขาไฟ มอีณุหภมูิ

เฉลีย่ทัง้ปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซยีส หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย ทอ่งเทีย่วใน เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หบุเขา รอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิ และเสารปูทรงตา่งๆ ทีง่ดงาม คัปปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชือ่
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เกา่แกภ่าษาฮติไทต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี ตัง้อยูท่าง

ตอนกลางของตรุเคยี เป็นพืน้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเออซเิยสและภเูขาไฟฮาซาน เมือ่

ประมาณ 3 ลา้นปีทีแ่ลว้ เถา้ลาวาทีพ่น่ออกมาและเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบรเิวณจนทับถม

เป็นแผน่ดนิชัน้ใหมข่ึน้มา จากนัน้กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหมิะ กดัเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไป

เรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรปูแทง่ กรวย  

ปลอ่ง กระโจม โดม และอกีสารพัดรปูทรง ดปูระหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ทีเ่รยีกขานกนัวา่ 

“ปลอ่งไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์หง่นีเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุเคยี 

 

 

 

เดนิทางสู ่สนามบนิไคเซรี ่(ASR) เพือ่เดนิทางสูอ่สิตันบลู 

15.00 น.  บนิสูอ่สิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK 2013 

16.30 น.  ถงึสนามบนิอสิตันบลู 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  โรงแรม Crown Plaza Hotel Harbiye หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6  อสิตนับลู 

 

(โปรแกรมทอ่งเทีย่วในอสิตนับลู อาจถกูสลับสถานทีท่อ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ขึน้กบัสภาพการจราจร / วันเปิดปิด

ของพระราชวังและพพิธิภณัฑต์า่งๆ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก  

ทอ่งเทีย่วในอสิตันบลู 
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 เขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทนไ์ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 

1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ สรา้งขึน้สมยัจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของจักรวรรดไิบแซน

ไทน ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิต ์แตห่ลังจากจักรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถ์

ดังกลา่วมาเป็นมสัยดิ แตไ่ดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตใินสมยั เคมาล อตาเตริก์ หลังจาก

ทีเ่ป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอสิลามอกีกวา่ 447 ปี 

ปัจจบุนัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ ่ภายในมภีาพประดบัโมเสกทองที่

สมบรูณ์บง่บอกถงึความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์าสนา  

 เขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 หรอื เมห์

เมตผูพ้ชิติ ภายหลังทีท่รงตกีรงุคอนสแตนตโินเปิลหรอือสิตันบลูในปัจจบุนัไดแ้ลว้ ทรงมพีระราช

ประสงคท์ีจ่ะใหเ้มอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางของอาณาจักรออตโตมนั จงึโปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวังนีข้ ึน้

เป็นทีป่ระทบัอยา่งถาวร พระราชวังทอปกาปึนีม้อีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่นิเนือ้ทีเ่กอืบ 700,000 

ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูตามแนวฝ่ังทะเลมารม์ารา ภายในพระราชวังประกอบดว้ยต าหนัก

นอ้ยใหญ ่พลับพลา พระคลงัมหาสมบตั ิมสัยดิ หอพัก โรงเรยีน ฯลฯ ปัจจบุนัพระราชวังทอปกาปึก

ลายเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล ้าคา่อาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทอง

ประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของสลุตา่นในแต่ละยคุสมยั  

 ชมความยิง่ใหญข่องสิง่กอ่สรา้งของชาวโรมนัในอดตี อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั 

(Underground Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในอสิตันบลู สามารถเกบ็น ้า

ไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงู

ใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่ 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (อาหารจนี) 

บา่ย  ทอ่งเทีย่วในอสิตันบลู (ตอ่)   

 เขา้ชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นอาหเ์มตที ่1 ซึง่มพีระประสงค์

ทีจ่ะสรา้งมสัยดิของจักรวรรดอิอตโตมนัใหม้คีวามงดงามและยิง่ใหญก่วา่ โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. 

Sophia) ของจักรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้โดยสเุหรา่แหง่นีส้รา้งประจันหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 

อยา่งไรกต็าม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในตรุเคยีจวบจนปัจจบุนั  
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 ชม สนามแขง่มา้ของชาวโรมนั หรอื ฮปิโปโดรม”(Hippodrome) หรอื จตัรุสัสลุตา่นอาห์

เมต สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรด ิเซปตมิอิสุ เซเวรสุ เพือ่ใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงกจิกรรมตา่งๆ ของชาวเมอืง 

ตอ่มาในสมยัของจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ฮปิโปโดมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นทีต่ัง้

แสดงประตมิากรรมตา่งๆ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานทีแ่หง่นีใ้ช ้

เป็นทีจ่ดังานพธิ ีแตใ่นปัจจบุนัเหลอืเพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยดิสลุตา่นอาหเ์มตซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

เสาโอเบลสิก ์3 ตน้คอื เสาทีส่รา้งในอยีปิต ์เพือ่ถวายแกฟ่าโรหท์ตุโมซสิที ่3 ถกูน ากลบัมาไวท้ีอ่สิ

ตันบลู เสาตน้ทีส่องคอื เสาง ูและเสาตน้ทีส่ามคอื เสาคอนสแตนตนิที ่7   

 ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ชือ่ดัง แกรนดบ์าซาร”์(Grand Bazaar) ซึง่เป็นตลาดเกา่แกท่ีส่รา้งในสมยั

กลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองทีใ่หญท่ีส่ดุของตรุเคยี มรีา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น 

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุเคยีอยา่งจใุจ เชน่ โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พันคอ, 

ฯลฯ 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (อาหารไทย) 

ทีพ่กั  โรงแรม Crown Plaza Hotel Harbiye หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  อสิตนับลู  

 

(โปรแกรมทอ่งเทีย่วในอสิตนับลู อาจถกูสลับสถานทีท่อ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ขึน้กบัสภาพการจราจร / วันเปิดปิด

ของพระราชวังและพพิธิภณัฑต์า่งๆ) 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 เขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาชเช ่(Dolmabahce Palace) พระราชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ

เจรญิอยา่งสงูสดุทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวตัถขุองจักรวรรดอิอตโตมนั ซึง่ไดแ้ผข่ยายอ านาจ
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ออกไปอยา่งกวา้งขวาง พระราชวังแหง่นีส้รา้งโดย สลุตา่น อบัดลุ เมซติ ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลา

กอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี เพราะความทีส่ลุตา่นทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลย้โุรปอยา่งสดุขอบ ดังนัน้ไมว่า่จะเป็น

ศลิปะ วัฒนธรรม การด ารงชวีติ ตลอดจนการทหาร ลว้นคัดลอกมาจากตะวันตกทัง้สิน้ พระราชวัง

แหง่นีอ้อกแบบโดยสถาปนกิคูใ่จชาวอารเ์มเนยี ชือ่ บลัยนั เป็นศลิปะผสมผสานของยโุรปและ

ตะวันออกทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดบัตกแตง่ดว้ยสวนไมด้อกราย

ลอ้มพระราชวังซึง่อยูเ่หนอือา่วเล็กๆ ของชอ่งแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ตกแตง่

ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรง แกว้เจยีระไน และ โคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน ซึง่แขวนไวอ้ยา่งโดดเดน่

ในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ ่ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บา่ย  ทอ่งเทีย่วในอสิตันบลู (ตอ่) 

 ลอ่งเรอืยอรช์สว่นตวัชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (พรอ้มบรกิารของวา่ง ไวนข์าวและไวนแ์ดง) 

ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาว

ทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตรจนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปี

ยโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี ่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็น

จดุยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุเคยีอกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่าม

ชอ่งแคบเหลา่นี ้วา่กนัวา่จนกระทั่งถงึยคุของการน าเอาเรอืปืนใหญม่าใช ้และไมเ่คยปรากฏวา่กรงุอสิ

ตันบลูถกูถลม่จนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้นีเ้ป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วนีเ้อง ปี ค.ศ. 1973 มี

การเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหวา่งฝ่ังเอเชยีและยโุรปสะดวกมากขึน้ 

ขณะทีล่อ่งเรอืเพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์า้งทางไมว่า่จะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช ่หรอื บา้นเรอืน

สไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้  

 

 

 

 ชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์กต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ เลอืกซือ้ของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยาว ์ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่ของตรุเคยี 

แอปรคิอทหรอืจะเป็นถัว่พสิตาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 
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เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู  

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพฯ 

 

01.45 น.  บนิสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68  

15.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

ท ัวร์ห รู  ตุ ร เคีย  8  ว ัน  5  คืน  

 

เดนิทาง : เมษายน 2566 

สงกรานต ์10-17 เม.ย. / สงกรานต ์12-19 เม.ย. 

5-12 เม.ย. / 19-26 เม.ย. / 29 เม.ย.-6 พ.ค. 

 

รายละเอยีดและคา่บรกิาร 

สงกรานต ์ 

10-17 เม.ย. 

12-19 เม.ย. 

5-12 เม.ย. 

19-26 เม.ย. 

29 เม.ย.-6 พ.ค. 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 

เด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 
ทา่นละ 

75,900 บาท 65,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)  
ทา่นละ 

75,900 บาท 65,900 บาท 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,000 บาท 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  

(BKK-IST-ADB // ASR-IST-BKK)  
ลดทา่นละ 25,000 บาท 

อพัเกรดตัว๋เครือ่งบนิ Business Class  

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

เริม่ตน้ 120,000 บาท+ 

สามารถยนืยนัราคาทีแ่น่นอนไดเ้มือ่การจองทีน่ั่ง 

Confirm แลว้เทา่นัน้ 

คา่ทปิพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้

ทัวร ์ 

เรยีกเก็บในใบแจง้คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอื 

เพิม่ทา่นละ 2,200 บาท 

ภาษีน ้ามนัจากสายการบนิ 

ค านวณ ณ วันที ่28 พฤศจกิายน 2565 
 
อาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิตามประกาศของสายการ

บนิ 

หมายเหต:ุ หอ้งพกัแบบ 3 เตยีง ส าหรับผูเ้ดนิทาง 3 ทา่น มใีหบ้รกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ แนะน าใหเ้ลอืกพัก 2 

หอ้ง จะสะดวกสบายในการเดนิทางมากกวา่ 

LUXURY TURKIYE 
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คา่บรกิารนีร้วม: 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ Economy Class เสน้ทาง BKK-IST-ADB // ASR-IST-BKK โดยสายการบนิ TK พรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าทีส่ายการบนิก าหนด 

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด – ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 

กก. 

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) - น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. 

ตามขนาดทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 7 วัน 

วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัครอบคลมุผูเ้ดนิทางทีม่อีายไุมเ่กนิ 75 ปีเทา่นัน้ ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายมุากกวา่ 

75 ปีจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ซึง่เรยีกเกบ็ในใบแจง้คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอื) 

 คา่ทีพ่ัก (แบบหอ้งพักคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบใุนโปรแกรม 

 หัวหนา้ทัวร ์(คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม: 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในแตล่ะโรงแรม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ คา่อนิเตอรเ์น็ต/WIFI, เครือ่งดืม่มนิบิาร,์ คา่น ้าหนักกระเป๋าที่

เกนิจากทีส่ายการบนิก าหนด และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ จะตอ้งช าระภาษีมลูคา่เพิม่

และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยเพิม่เตมิ) 

 

การช าระเงนิ 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่ง 21,000 บาท/ทา่น (ภายใน 3 วัน หลังมกีารยนืยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน) 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วันลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

ยกเลกิ 45 วัน กอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ (ถา้ม)ี 

ยกเลกิ 31-44 วัน กอ่นเดนิทาง เก็บคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี    

ยกเลกิ 15-30 วัน กอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่

เกดิขึน้ (ถา้ม)ี    
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ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

 

หมายเหต:ุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรกหรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั เชน่ การเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ/เปลีย่นแปลงตารางบนิโดยสายการบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยั

ธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางให ้

มากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื 

ในกรณีทีป่ฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้วา่ผูเ้ดนิทางไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ให ้

ทราบกอ่นเดนิทาง 

 หากถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หลบหนเีขา้เมอืง รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ 

ซึง่ถอืเป็นกฎหมายของประเทศนัน้ๆ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี่

ช าระมาแลว้ 

 การเดนิทางจะตอ้งใช ้“หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม”ู เทา่นัน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอื

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่จากการใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายรวมถงึคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ และไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเองและตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 กรณีเดนิทางเป็นหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) หากออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ จะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และขึน้กบัขอ้ก าหนดและการพจิารณาของสายการบนิ ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ในกรณียกเลกิการเดนิทางหลังจากทีบ่รษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบ

ของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 



Page 16 of 18 

 

 

 

 ผูเ้ดนิทางทีต่อ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ จะตอ้งแจง้ฝ่ายขายเพือ่

ยนืยนัการเดนิทางของโปรแกรมทีท่ าการจองรวมถงึเชค็เทีย่วบนิทีเ่ดนิทางไป/กลับ หากซือ้ตั๋วภายในประเทศ

โดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากฝ่ายขาย บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกตัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศนัน้ๆ 

 การ Request ทีน่ั่งและอาหารบนเทีย่วบนิ จะเป็นไปตามการพจิารณาของสายการบนิ ซึง่ทางบรษัิทฯ จะ

ด าเนนิการสง่ Request ให ้แตไ่มส่ามารถแทรกแซงหรอืใหค้ ายนืยนัใดๆ ได ้

 

โรงแรมและหอ้งพกั 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีต่อ้งการพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 

จะขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม แตล่ะประเทศ ซึง่อาจไมส่ามารถจัดหอ้งพัก

แบบ 3 เตยีงตามทีต่อ้งการได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป ไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นทีพ่กัเป็นเมอืงใกลเ้คยีงตามความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิโดยเด็ดขาด เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุ

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญเ่พือ่โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 ของเหลวตา่งๆ เชน่ น ้าดืม่ ครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์เป็นตน้ อนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 

ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. ใสร่วมกนัในถงุใสพรอ้มแสดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตาม

มาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 น ้าหนักสมัภาระทีส่ายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิจะขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ การเรยีกเก็บคา่ระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิ หากน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 กระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด และขนาดไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) หากกระเป๋ามนี ้าหนักหรอืขนาดเกนิจากทีส่ายการบนิก าหนด อาจถกูปฏเิสธใหถ้อืขึน้เครือ่งและ

ตอ้งโหลดใตท้อ้งเครือ่งแทน 
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 ในบางรายการทวัรท์ีต่อ้งเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหน้อ้ยกวา่

เทีย่วบนิระหวา่งประเทศ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ หากน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ไมค่วรใสข่องมคีา่ทกุชนดิในกระเป๋าใบใหญท่ีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่ง หากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบ

ชดใชต้ามกฎของ IATA เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ 

(Business) 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) และกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่สญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทัวร)์ 

ประกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิทจัดท าใหไ้มค่รอบคลมุในกรณีนี ้และ บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายที่

เกดิขึน้ 

 

** การส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ าการเดนิทางเป็นการยอมรบัเงือ่นไขที ่บรษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้ ** 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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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 

 


