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Code: IS19-TUR-AmazingRivera-96TK-Mar-May-49-58-A221227 

 

AMAZING TURKIYE RIVERA  

ทวัรต์รุเคยีรเิวยีรา่ 9 วนั 6 คนื    

บนิตรง+บนิภายใน 2 ขา 

สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
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ทอ่งดนิแดนมหศัจรรยแ์หง่อญัมณีแหง่โลก2ทวปีผสมผสานกนัระหวา่งเอเชยีเเละยโุรป  

โปรแกรมตรุกทีีจ่ดัสรรอยา่งสมบรูณ์แบบ การนัตวีา่คุม้คา่  ไมเ่หนือ่ย เทีย่วครบทกุเมอืงสวย  

บนิตรงสูอ่สิตนับลูกบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์พรอ้มบนิในประเทศตรุกอีกี 2 เทีย่วบนิ 

อสิตนับลู-อซิเมยีร-์คซูาดาซ-ีเอฟพซุีส-อนัทาเลยี-ปามคุคาเล-่คปัปาโดเกยี 

พกัโรงแรมระดบั 5*  

พกัโรงแรมถ า้ 5 ดาวสดุคลาสคิทีค่ปัปาโดเกยี 2 คนื 

ราคาเริม่ตน้  

49,995.- 

เดนิทาง ม.ีค -พ.ค 66 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

 

20.00 น.  พรอ้มกนั ณ เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

23.30 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 

 

วนัทีส่อง    สเุหรา่สนี า้เงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั โดลมาบาเช ่ -ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั

ตลาดสไปซม์ารเ์กต  

 

06.10 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีน ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร  

 

หลังจำกนัน้น ำทุกท่ำนสู่เมอืงอสิตันบูล ชมสนำมแข่งมำ้โบรำณของชำวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัส

สลุตำ่นอำหเ์มต  

 

น ำชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) สถำนทีศ่ักดิส์ทิธิท์ำง

ศำสนำ ทีม่คีวำมสวยงำมแหง่หนึง่ ชือ่นีไ้ดม้ำจำกกระเบือ้งเคลอืบสนี ้ำ

เงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝำผนังดำ้นในและถูกสรำ้งขึน้บนพืน้ที ่ ซ ึง่เคย

เป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่ำนอำหเม็ตที ่1 ค.ศ. 1609 

ใชเ้วลำสรำ้งทัง้หมด7 ปี 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึง่เป็นศลิปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยก

ย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรำ้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ของ

จักรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลังจำกจักรวรรดอิอตโตมันเขำ้มำปกครองจงึไดเ้ปลีย่น

โบสถ์ดังกล่ำวมำเป็นมัสยดิ แต่ไดเ้ปลี่ยนเป็นพพิธิภัณฑ์สถำนแห่งชำติในสมัย เคมำล อะตำเตริ์ก 

หลังจำกทีเ่ป็นโบสถใ์นศำสนำครสิตเ์ป็นเวลำกวำ่ 916 ปี และเป็นมสัยดิของศำสนำอสิลำมอกีกวำ่ 447 ปี 
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ปัจจบุนัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขำ้ชมควำมงำมและควำมยิง่ใหญ่ ภำยในมภีำพประดับโมเสกทองทีส่มบรูณ์

บง่บอกถงึควำมศรัทธำอนัแรงกลำ้ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิทีม่ตีอ่ครสิตศ์ำสนำ  

**หมายเหตุ กรณีเดนิทางช่วงเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคม ทางจะบรษิท้จะน าทา่นชม

สวนดอกทปิลปิ** 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

น ำทำ่นชมพระราชวงั โดลมาบาเช ่(Dolmabache Palace) พระรำชวังแห่งนี้สรำ้งโดย สลุต่ำนอับ

ดลุ เมอจทิ ซึง่เป็นพระรำชวังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึควำมเจรญิอยำ่งสงูสดุทำงวัฒนธรรม และทำงวัตถุของ

จักรวรรดอิอตโตมำน  

 

จำกนัน้ น ำท่ำน ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด ำ (The Black Sea) เขำ้

กับทะเลมำรม์ำร่ำ (Sea Of Marmara) ควำมยำวทัง้สิน้ประมำณ 32 ก.ม. ควำมกวำ้ง ตัง้แต่ 500 เมตร 

จนถงึ 3 ก.ม. ถือว่ำสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชยีมำพบกันที่นี่  นอกจำกควำม

สวยงำมแลว้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญยิง่ในกำรป้องกันประเทศตุรกีอกีดว้ย  

เพรำะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรำยอยูต่ำมชอ่งแคบเหลำ่นี ้ วำ่กนัวำ่จะกระทั่งถงึยคุของกำรน ำเอำเรอืปืนใหญ่มำ

ใช ้และไมเ่คยปรำกฏว่ำ กรุงอสิตันบลูถูกถล่มจนเสยีหำยอยำ่งหนักมำกอ่นเลย ทัง้ทีเ่ป็นเพรำะป้อมปืน

ดังกล่ำวนี่เอง ในปีค.ศ.1973 มกีำรเปิดใชส้ะพำนบอสฟอรัส  ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรเดนิทำงไปมระหว่ำงฝ่ัง

เอเชยีและยโุรปสะดวกมำกขึน้  ขณะลอ่งเรอืทำ่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน์ สองขำ้งทำง ไมว่่ำจะเป็น

พระรำชวังโดลมำบำเช ่หรอืบำ้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดำเศรษฐ ีซึง่ลว้นแตส่วยงำมตระกำรตำทัง้สิน้  

 

น าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่ำนไดช้มสสีันของตลำดอยีปิตโ์บรำณท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้

ของฝำกไดใ้นรำคำยอ่มเยำว ์ไมว่ำ่จะเป็นเครือ่งประดับ ชำหรอืกำแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของ

ตรุกอียำ่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิำชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มำกมำย  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่ัก  ROYAL STAY PALACE  HOTEL 5*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม    อซิเมยีร-์คซูาดาซ-ีเมอืงโบราณเอฟฟิซุส  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนั

สมควรน าทา่นสูส่นามบนิอสิตนับลู 

 

09.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ สนำมบนิอชิเมยีร ์ (Izmir) โดยเทีย่วบนิ TK 

2320 

11.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสนำมบนิอชิเมยีร ์ 

เมอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตัง้อยู่ทำงปลำยสุดทำงตะวันตกของ

คำบสมทุรอำนำโตเลยี (Anatolia) หรอืทีเ่รำมกัเรยีกกนัวำ่ เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจบุนัเมอืงอซิ

เมยีรนั์น้ถอืวำ่เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคัญทำงประวัตศิำสตรซ์ ึง่มอีำยเุกำ่แกม่ำกกว่ำ 5,000 ปี เป็นเมอืงทีม่ี

ขนำดใหญเ่ป็นอนัดับสำมของประเทศตรุก ีตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูร่อบๆอำ่วขนำดใหญ ่ซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญนั่น้ถกู

ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขำ อกีทัง้ยงัถอืวำ่เป็นเมอืงทีค่อ่นขำ้งพลกุพรำ่นไปดว้ยผูค้น รวมไปถงึถนนทีค่่อนขำ้ง

กวำ้ง อำคำรกระจกและศนูยช์อ็ปป้ิงทีท่ันสมยั น่ันจงึสง่ผลใหเ้มอืงมบีรรยำกำศของทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน

ยโุรปมำกกวำ่ตรุกแีบบดัง้เดมิ อสิระใหท้ำ่นชมเมอืงและเก็บภำพประทับใจ 

 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

 

น ำทำ่นชมเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมอืงโบรำณทีม่กีำรบ ำรุงรักษำไวเ้ป็นอยำ่งดเีมอืงหนึง่

เคยเป็นที่อยู่ของชำวโยนก (Ionian) จำกกรีก ซึง่อพยพเขำ้มำปักหลักสรำ้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ใน

ศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกำล ต่อมำถูกรุกรำนเขำ้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซำนเดอรม์

หำรำชภำยหลังเมือ่โรมันเขำ้ครอบครองก็ไดส้ถำปนำ “เอฟฟิซุส” ขึน้เป็นเมอืงหลวงต่ำงจังหวัดของ

โรมนั  

 

น ำท่ำนเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่ำนใจกลำงเมืองเก่ำที่สองขำ้งทำงเต็มไปดว้ยซำกสิง่ก่อสรำ้งเมือ่สมัย 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่่ำจะเป็นโรงละครกลำงแจง้ทีส่ำมำรถจุผูช้มไดก้ว่ำ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้ำนได ้

จนถงึปัจจบุนันี ้ 

น ำทำ่นชมหอ้งอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (ROMAN BATH) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้ำใหเ้ห็น

อยูจ่นถงึทุกวันนี้, หอ้งสมดุโบรำณทีม่วีธิกีำรเก็บรักษำหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยำ่งดทีุกสิง่ทุกอยำ่งลว้นเป็น

ศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิทีม่คีวำมออ่นหวำนและฝีมอืปรำณีต  

 

จำกนัน้ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 
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ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  RAMADA RESORT&SUIT KUSADASI HOTEL 5* หรอื

เทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่   หมูบ่า้นออตโตมนั-โรงงานเครือ่งหนงั-ปามคุคาเล ่

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น ำท่ำนเยีย่มชมโรงงานเครือ่งหนงั (Leather Jacket Factory) ซึง่มชี ือ่เสยีงโด่งดังของประเทศ

ตรุก ีตรุกเีป็นประเทศทีผ่ลติหนังทีม่คีณุภำพทีส่ดุ อกีทัง้ยงัผลติเสือ้หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์ังในอติำล ีเชน่ 

Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้ไดต้ำมอธัยำศัย 

 

จำกนั้นไดเ้วลำอันสมควร น าท่านสู่หมู่บา้นออตโตมนั

ด ัง้เดมิ ชมอำรยะธรรมและบำ้นเรือนสมัยแบบเก่ำของสมัย

ออตโตมันทีย่ังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อสิระใหท้่ำนเก็บ

ภำพประทับใจ และเลอืกชมซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง  

 

เทีย่ง     บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร    

 

จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงปามคุคาเล ่(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปุยฝ้าย  เมอืงทีม่นี ้ำพุเกลอืแร่รอ้น

ไหลทะลขุึน้มำจำกใตด้นิผำ่นซำกปรักหักพังของเมอืงเกำ่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นำ้ผำผลจำกกำร

ไหลของน ้ำพุเกลือแร่รอ้นนี้ไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภำพของน ้ำตกสขีำวเป็นชัน้ๆหลำยชัน้และผลจำกกำร

แ ข็ ง ตั ว ข อ ง

แคลเซยีมท ำให ้

เกดิเป็นแกง่หนิสี

ข ำ ว ร ำ ว หิ ม ะ

ขวำงทำงน ้ำเป็น

ท ำ งย ำ ว  ซึ่ง มี

ควำมงดงำมมำก ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก้ใหเ้ ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

 

ชม นครโบราณเฮยีราโปลสิ (Hierapolis City ) และบอ่น ้ำแรใ่นอดตีเคยเป็นสระน ้ำรอ้น ปัจจบุนัเป็น

โรงแรมน ้ำแร่ทีม่อีุณหภูม ิ35 องศำเซลเซยีส ประกอบดว้ยดนิปนูและเกลอืแร่ ไหลเป็นน ้ำตกจำกทีสู่ง 

100 เมตรลงสู่พื้น สำยน ้ำที่ถูกอำกำศเย็นตัวลงท ำใหแ้คลเซยีมตกตะตอน เกดิเป็นอ่ำงแคลเซยีม

ธรรมชำต ิขนำดมหมึำ เรยีกวำ่ ปำมกุคำเล ่ในยคุโรมนัสถำนทีแ่หง่นีเ้ป็นเมอืงตำกอำกำศทีส่วยงำม 
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ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั NORTH POINT HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้    อนัทาเลยี –ซุม้ประตเูฮเดรยีน-หอนาฬกิา-จตรุสั Republic -น า้ตกลารา่ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทำงสูเ่มอืงอนัทาเลยีเป็นจังหวดัทีต่ัง้อยูท่ำงดำ้นตะวันตกเฉียงใตข้องอะนำโตเลยีหรอืเอเชยีไม

เนอร ์ แถบบรเิวณรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีล่อ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขำ และยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลำงกำร

ปกครองของจังหวดัอนัทำลยำดว้ย จังหวดันีต้ัง้อยูบ่นทีร่ำบของแพมฟีเลยี (Pamphylia) ซึง่ในอดตีที่

นำนมำเลว้เป็นแผน่ดนิทีเ่กดิจำกกำรทรดุตัวของกำรเปลีย่นแปลง ของเปลอืกโลกทีเ่กดิมำจำก

แผน่ดนิไหวและกำรระเบดิของภเูขำไฟเป็นผนืแผน่ดนิโบรำณทีอ่ดุมสมบรูณ์ อนัทำเลยี ยงัเป็นเมอืง

ทำ่เรอืโบรำณทีเ่คยมคีวำมส ำคญัมำแตใ่นอดตีทีถ่กูสรำ้งโดยจักรพรรดอิตัตำลสุที2่ ซึง่ตอ้งกำรใหเ้ป็น

เหมอืนกบัสวรรคบ์นโลก (Heaven on Earth) และไดต้ัง้ชือ่เมอืงนีว้ำ่ อตัตาเลยี (Attaleia) ตัวเมอืง

อนัทำเลยีไดรั้บกำรบรูณะพัฒนำใหเ้ป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วนำนำชำตจินไดรั้บฉำยำวำ่ รเิวยีรา่แหง่ตรุก”ี  

 

น ำทกุทำ่นชม ซุม้ประตเูฮเดรยีน (Hadrain’s Gate) ซึง่สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.130 เพือ่เป็นอนุสรณ์ใน

ครัง้ทีจั่กรพรรดฮิำเดรยีนไดเ้ดนิทำงมำทีเ่มอืงนีซ้ ึง่เป็นโบรำณสถำนทีม่ ีชือ่เสยีงทีม่ปีระตทูำงเขำ้ไปยงัวัง

ทีส่วยงำมทีถ่กูสรำ้งดว้ยหนิออ่นเป็นรปูประตถูงึสำมโคง้เพือ่ใหเ้ป็นเกยีรตยิศแดอ่งคจ์ักรพรรด ิ

 

ชมหอนาฬกิาทีค่าเล ่คาปิซ ึ และ จตรุสั Republic ณ จดุนีท้กุทำ่นจะไดช้มววิอนัสวยงำมของทะเล

เมดเิตเรเนยีนทีน่ ้ำทะเลสฟ้ีำตัดใสสะทอ้นสขีองทอ้งฟ้ำ รวมไปถงึภำพขนุเขำของเทอืกเขำโอลมิปัสที่

ย ิง่ใหญ ่ 

 

จำกนัน้น ำทกุทำ่นชมหอคอยแหง่สเุหรา่คอรค์ตุ ซึง่เริม่แรกนัน้สรำ้งเพือ่ใชเ้ป็นวัดในจักรวรรดโิรมนั 

หลังจำกนัน้ไดถ้กูใชเ้ป็นโบสถถ์วำยแดพ่ระแมม่ำรใีนยคุไบแซนไทนแ์ละทำ้ยทีส่ดุไดเ้ปลีย่นเป็นสเุหรำ่ใน

ยคุอสิลำมครองเมอืง ซึง่ในปัจจบุนันีต้วัสเุหรำ่ช ำรดุแตะหอคอยอะซำน หรอื หอคอยทีใ่ชส้ ำหรับเรยีกใน

คนละหมำดนัน้ยงัคงอยูอ่สิระใหท้กุทำ่นไดเ้ดนิชมจตรัุสและตรอกถนนทีเ่ต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนและสวน

สวยในสไตลอ์อตโตมนั 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

น ำทำ่นชมความงามของน า้ตกลารา่ซึง่เป็นน ้ำตกทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงอนัทำเลยีโดยน ้ำตกเกดิจำก

แมน่ ้ำดเูดน1ในแมน่ ้ำสำยส ำคัญของประเทศทกุทำ่นจะไดช้มสำยธำรทีไ่หลเป็นคลองยำวไหลผำ่นโตรก
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หนิหลำยชัน้ กอ่ใหเ้กดิเป็นน ้ำตกหลำยชัน้หลำยตอน บำงตอนลักษณะเหมอืนกบัล ำธำรเล็กๆ จนไป

สิน้สดุทีห่นำ้ผำหนิรมิทะเลกอ่นจะตกลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนจนกลำยเป้นน ้ำตกอกีจดุทีม่คีวำม

สวยงำมมำก 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั โรงแรมทีพ่กั B BUSINESS HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่ก    Manavgat waterfall -คอนยา่-คปัปาโดเจยี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทำงสูเ่มอืง Manavgat  ซึง่เป็นเมอืงทีถู่กลอ้มรอบ

ดว้ยเทอืกเขำ ปกคลุมไปดว้ยป่ำไมท้ีส่วยงำม มแีม่น ้ำสำย

ส ำคัญคอืแมน่ ้ำ Manavgat ซึง่ไหลผ่ำนเมอืงใหค้วำมอดุม

สมบรูณ์  

 

น าทา่นชมความงามของน า้ตก Manavgat waterfall 

และสำมเหลีย่มปำกแมน่ ้ำทีม่คีวำมอดุมสมบูรณ์ทำงธรรมชำตทิีส่ ำคัญทีสุ่ดของเมอืง อสิระใหท้่ำนเก็บ

ภำพควำมประทับ    

 

ไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงคอนย่า (Konya) อดีตเมอืงหลวงของอำณำจักร เซลจูค

ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลำงทีส่ ำคัญของภมูภิำคแถบนี้ ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ

กบั ทัศนยีภำพทีง่ดงำมตำมธรรมชำตติลอดสองฝ่ังทำง ของภมูภิำคตอนกลำงของตรุก ี 

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองคปัปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่ำงทะเลด ำกับภูเขำเทำรุส  มี

ควำมส ำคัญมำแตโ่บรำณกำล เพรำะเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทำงสำยไหม เสน้ทำงคำ้ขำยและแลกเปลีย่น

วัฒนธรรมทีท่อดยำวจำกตรุกไีปจรดประเทศจนี  

 

ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไรน”์ เดนิทำงต่อสู่คัปปำโดเจีย ระหว่ำงเดนิทำงท่ำนจะได ้

เพลดิเพลนิกับทัศนียภำพทีง่ดงำมตำมธรรมชำตติลอดสองฝ่ังทำงของภูมภิำคตอนกลำงของตุรก ีให ้

ท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์พเิศษพักโรงแรมถ ้ำ ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของคัปปำโดเจยี ใหท้่ำนพักผ่อนตำม

อธัยำศัย ณ ทพีกัโรงแรม  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั DEDELI CAVE HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่  

* หมำยเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้ำเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทำ่ระดับเดยีวกนั* 

 

วนัทีเ่จ็ด    นครใตด้นิ- Carpet School -หมูบ่า้นของนกพริาบ-อชุซิาร-์อวานอส 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

05.00 น.      ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊

อบบี ้**(ทวัรน์ ัง่บอลลูนนีไ้ม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ 

คา่ข ึน้บอลลนูทา่นละ 280-350 ดอลลา่สหรฐั ในกรณี

ที่ช าระด้วยเง ินสด บริษทัตวัแทนผู ้ให้บริการทวัร ์

บอลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แตส่ าหรบั

ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึน้

บอลลูน และเครือ่งร่อนทุกประเภท  ดงัน ัน้การเลอืก

ซือ้ Optional Tourรายการนีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 

 

น ำท่ำนชม  นครใตด้นิ (underground city) ซึง่เกดิจำกำรขดุเจำะพืน้ดนิลงไป 10 กว่ำชัน้ เพือ่ใช ้

เป็นทีห่ลบภยัจำกขำ้ศกึศัตรใูนยำมสงครำม ของชำวคัปปำโดเจยีในอดตี โดยทัง้จำกชำวอำหรับจำกทำง

ตะวันออกทีท่ีต่อ้งกำรเขำ้มำยดึครองดนิแดนนี้เพือ่ประโยชน์ทำงกำรคำ้ และชำวโรมันจำกทำงตะวันตก 

ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทัง้ตอ้งกำรทีจ่ะหยดุยัง้กำรเผยแพร่ศำสนำครสิตใ์นดนิแดนแถบนี้ดว้ย โดยชัน้

ล่ำงที่ล ึกที่สุด ลกึถึง 85 เมตร เมืองใตด้ินแห่งนี้มีครบทุกอย่ำง ทัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้ ำ, 

หอ้งถนอนอำหำร, หอ้งครัว, หอ้งอำหำร, โบสถ,์ ทำงหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมอืงขนำดใหญ่ทีข่ดุลกึ

ลงไปใตด้นิหลำยชัน้ แตว่ำ่อำกำศในนัน้ถำ่ยเทเย็นสบำย หนำ้รอ้นอำกำศเย็น หนำ้หนำวอำกำศอบอุน่ มี

อุณหภูมเิฉลี่ย 17-18 องศำเซลเซยีส และดว้ยกำรออกแบบที่ดี มทีำงออกฉุกเฉินที่เป็นทำงระบำย

อำกำศไปในตัส ท ำใหอ้ำกำศถำ่ยเทไดส้ะดวก  
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น ำทำ่นชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชำวบำ้นไดข้ดุเจำะโพรงเจำะรเูอำไวใ้หน้กมำอยูอ่ำศัย  

 

น ำท่ำนเขำ้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีำรทอพรมแบบดัง้เดมิซึง่ถอื

ไดว้ำ่เป็นสนิคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีงของตรุก ี

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

 

น ำท่ำนสู ่เมอืงอุชซิาร ์หมูบ่า้นน าพริาบ เป็นพืน้ทีท่ีม่จีุดเด่นคอืภเูขำขนำดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผึง้ 

รำยลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยคว ่ำ และเจดยีเ์ต็มไปหมด ทีส่ ำคัญก็คอืสว่นหนึง่ของหนิเหล่ำนี้มี

คนอำศัยอยูภ่ำยใน ในลักษณะ“บา้นถ า้” มำชำ้นำนนับจำกอดตีถงึปัจจุบัน เป็นกำรอยู่อำศัยแบบ“เจำะ

เขำ้ไป”ภำยในหนิ โดยไมม่กีำร“ทบุท ำลำยหนิ”เหลำ่นีท้ ิง้เพือ่ปรับพืน้ทีใ่หร้ำบเรยีบแต่อยำ่งใด สว่นบำ้น

ทีป่ลูกสรำ้งขึน้ใหมก่็ท ำอย่ำงกลมกลนื ไมท่ ำลำยทัศนียภำพ นับเป็นกำรอยูอ่ำศัยกับธรรมชำตอิยำ่งองิ

แอบพึง่พงิทีน่่ำยกยอ่งเป็นอยำ่งยิง่  

 

น ำท่ำนสู ่หมูบ่า้นอวานอส ซึง่เป็นหมูบ่ำ้นทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับเครือ่งปั้นดนิเผำ และงำนเซรำมกิ แทบ

ทุกรำ้นจะมผีลติภัณฑจ์ำกงำนปั้นวำงอยู่หนำ้รำ้น แต่ในบำ้นมโีชวเ์ครือ่งปั้นหมอ้ทุกบำ้น อวำนอสเป็น

เมอืงเล็กๆทีม่แีมน่ ้ำไหลผำ่น แตเ่ป็นแมน่ ้ำทีม่ตีะกอนแดง ชำวบำ้นเลยน ำดนิจำกแมน่ ้ำมำลองปั้นใชเ้ป็น

อุปกรณ์ ของเครือ่งใช ้ทีใ่ชภ้ำยในบำ้น เช่น ถว้ย ชำม ไห ฯลฯ ต่อมำไดเ้ริม่ปั้นพวกโอ่ง แจกัน และ

เครือ่งประดับบำ้น ชมการสาธติการท าเครือ่งปัน้ดนิเผาของแบบด ัง้เดมิของชาวคปัปาโดเกยี 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (บฟุเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมทีพ่กั DEDELI CAVE HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่  

* หมำยเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถ ้ำเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเป็นโรงแรมเทยีบเทำ่ระดับเดยีวกนั* 

 

วนัทีแ่ปด    หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-อสิตนับลู   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น ำท่ำนสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขำแห่งจนิตนำกำร ตืน่ตำกับอัศจรรยข์องภูมิ

ประเทศทีแ่ปลกตำทีด่คูลำ้ยพืน้ผวิดวงจันทร ์หรอืดำวเครำะหด์วงอืน่ ในจักรวำลมำกกว่ำพืน้ผวิโลก เต็ม

ไปดว้ยหนิรปูทรงแปลกตำ อสิระใหท้ำ่นเก็บภำพ panoramic view   

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย จำกนัน้เดนิทำงสู่เมอืงไครซรี ีน ำท่ำนสู่ย่ำนชอ้ปป้ิงใหท้่ำนไดม้เีวลำเลอืกชือ้ของฝำกต่ำงๆ ก่อนจะได ้

เวลำสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ Kayseri   

 

18.20-19.50 น. เดนิทำงสูเ่มอืงอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK2015 (บนิภำยในประเทศ)   

**ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 

วนัทีเ่กา้    กรงุเทพฯ   

 

01.45 น.  ออกเดนิทำงสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลำบนิประมำณ 9 ชัว่โมง) 

15.25 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีำพและควำมประทับใจ  

  

 

 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   
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ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

 

ก าหนดการเดนิทาง 2566 ราคา/ บาท 

มนีาคม 66 

19-27 ม.ีค.66  

26 ม.ีค. – 3 เม.ย.66 

 

เมษายน 66 

2-10 เม.ย. 66 

5-13 เม.ย. 66 

6-14 เม.ย. 66 

7-15 เม.ย. 66 

11-19 เม.ย. 66 

16-24 เม.ย. 66 

17-25 เม.ย. 66 

23 เม.ย.-1 พ.ค. 66 

24 เม.ย.-2 พ.ค. 66 

29 เม.ย.-7 พ.ค. 66 

30 เม.ย.-8 พ.ค. 66 

พฤษภาคม 66 

1-9 พ.ค.66 

14-22 พ.ค.66 

21-29 พ.ค.66 

 

 

49,995 

49,995 

 

 

49,995 

49,995 

49,995 

                         58,850 

58,850 

58.850 

58,850 

58,850 

58,850 

58,850 

58,850 

 

 

58,850 

58,850 

58,850 

พกัเดีย่วเพิม่ 9,900 

 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 4,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยดั(กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ

ตรุก ี2 เทีย่ว 

2.    คำ่ภำษีสนำมบนิ, คำ่ภำษีน ้ำมนั, คำ่ประกนัภยัทำงอำกำศ, คำ่ภำษีประเทศตรุก ี

3.    คำ่พำหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวำ่งน ำเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง     

4.    คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คำ่อำหำรทกุมือ้ทีร่ะบตุำมรำยกำร , น ้ำดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนทีแ่ละกำรแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุำมรำยกำร    

7.    คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000.- บำท   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คำ่จัดท ำหนังสอืเดนิทำง  

2.   ภำษีตำ่ง ๆ เชน่ ภำษี 7% ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ฯลฯ  

3.   คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรำยกำร  

4.   คำ่ยกขนกระเป๋ำเดนิทำงทำ่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทำ่น  

5.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 90 USD/ทา่น/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 

6.   คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัอำท ิคำ่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิำร ์และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร   

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ 21,000 บาทภายใน 3 วนัหลงัจอง สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 

30 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

2. เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ ทีร่ะบบุนหนำ้ตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงใดๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

กำรคนืเงนิทัง้หมดใหก้บัทำ่น 

3. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่น

สละสทิธิ ์ ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ที่

กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 
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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 ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ ำนวนอยำ่งนอ้ย   

15 ทำ่น ซึง่ในกรณีนีท้ำงบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิัยจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคำ่ทัวร ์ในกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธในกำรใหว้ซีำ่ หรอื ปฏเิสธเขำ้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่ำนผูโ้ดยสำรตอ้งกำรใชพ้ำสปอร์ตเล่มสนี ้ำเงนิ (รำชกำร) ในกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในกำรทีท่ำ่นอำจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขำ้เมอืง เพรำะโดยปกตใินกำรทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือกำร 

ควบคมุของทำงบรษัิทฯ หรอื คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญู-หำย 

ควำมลำ่ชำ้ หรอื อบุตัเิหตตุำ่ง ๆ  

7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ 30/11/2565 หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตาม

อตัรา คา่น า้มนั หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. เนือ่งจำกรำยกำรทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำร

เขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

9. ส ำหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ

ก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่ำงกำรแข็งแรง สำมำรถสือ่สำรภำษำอังกฤษไดใ้นระดับดมีำก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักของประตู

ประมำณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำดำ้นสขุภำพ และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ที่

เชค็อนิของสำยกำรบนิ ตอนเวลำเชค็อนิเทำ่นัน้ และมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส ำหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนัน้ กรณีเดนิทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำใหท้่ำน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทำ่นทีพั่กเดีย่วกรณุำช ำระคำ่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทำงเป็นตั๋วกรุ๊ป หำกออกตั๋วแลว้ ไมส่ำมำรถขอคนืเงนิได ้และไมส่ำมำรถเปลีย่นวันเดนิทำงได ้ 

 กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้ำหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่ำนมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวำมแตกต่ำงกันซึง่



Page 14 of 15 

 

 

 

อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตำมทีต่อ้งกำรหรอื อำจไมส่ำมำรถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลำยแห่ง

ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่ำ เครื่องปรับอำกำศที่มจีะใหบ้รกิำรในช่วงฤดูรอ้น

เทำ่นัน้ในกรณีทีม่กีำรจัดประชมุนำนำชำต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรณุำงดน ำของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋ำใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนำดตะไบเล็บเป็นตน้

กรณุำใส ่ในกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่ำ้มน ำตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขำด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอำทคิรมีโลชัน่

น ้ำหอมยำสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลำ้เป็นตน้จะถกูท ำกำรตรวจอยำ่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญำตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 

10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ทีรั่กษำควำม

ปลอดภยัตำมมำตรำกำรองคก์ำรกำรบนิพลเรอืนระหวำ่งประเทศ( ICAO )  

หำกท่ำนซือ่สนิคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทำงเทีย่วบนิจงึสำมำรถน ำขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หำ้มมรีอ่งรอยกำรเปิดปำกถงุโดยเด็ดขำด  

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส ำหรับน ้ำหนักของสัมภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 30 กโิลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสำยกำรบนิ) กำรเรยีกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสำย

กำรบนิทีท่่ำนไม่อำจปฎเิสธไดห้ำก น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงเกนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระทีท่ำง

สำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้ำหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัมและมคีวำมกวำ้ง ( 9.75นิว้ ) + ยำว( 21.5นิว้ ) + 

สงู ( 18 นิว้ ) ในบำงรำยกำรทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศน ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ

มำตรำฐำนไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภำระ ควำมรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยใน

น ้ำหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋ำและสัมภำระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญ่เกนิไปไม่เหมำะกับกำรเป็นกระเป๋ำถอืขึน้เครือ่งบนิ 

(Hand carry)   

 

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไว้

แลว้** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่ริษัทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


