
  

(บินตรง+บินภายใน 2 เทีย่ว พกัโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ า้ 1 คืน) 

     เดนิทางโดยสายการบิน เตอร์กชิแอร์ไลน์  (ADB//ASR) 

ก าหนดการเดนิทาง เดือน กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2562 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เชคอิน U  ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

             
 



21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 
โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 
10.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์
หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และ
สายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหาร
เช้า  ระหว่าง เ ท่ียวบินสู่นครอิสตันบูล 
ประเทศตุรกี (**บางคณะอาจบินด้วย 
TK69 23.00-05.20+1 และตารางบินฤดู
หนาวอาจเวลาไม่ตรงตามโปรแกรม โปรดสอบถามกบัเจ้าหน้าที ่ณ วนัทีท่ าการจอง)                                  

 
วนัทีส่อง อสิตันบูล -  คปัปาโดเกยี  
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพื่อข้ึนเท่ียวบินสู่เมืองไคเซร่ี (Kayseri)  เท่ียวบิน TK2010 

06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซร่ี (Kayseri)  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส 
 โดยเท่ียวบิน TK2010  มีบริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซร่ี 
 น าท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใต้ดินท่ีมีครบทุกอย่าง ทั้ งห้องโถง 

ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงสาเหตุแทจ้ริงของการ
สร้างเมืองใตดิ้นปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นวา่เป็นการสร้างเพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู 
(โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่วา่อากาศในนั้นกลบัถ่ายเท
เยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้
หนาวอากาศอบอุ่น  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 
9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และยงัเป็น

แผนทีเ่ส้นทางท่องเทีย่วประเทศตุรก ี



การป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเผยแพร่ในดินแดน
คปัปาโดเกีย ผูค้นแถบน้ีนบัถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 “เซนตป์อล” เดินทาง
มาเผยแผศ่าสนาคริสต์ในคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ ท าให้ผู ้
นบัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ ้าขุดพื้นดินลงไป
เป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมืองใต้ดินข้ึนมา และได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ท  าเป็นโบสถ์ถ ้ าจ  านวนมากกระทัง่ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 5-6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนาคริสต์ ส าหรับโบสถ์ถ ้ าในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงั
ดว้ยกนั (สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่วา่ปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ี
ระลึก ไดเ้วลาน าท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อดว้ยโรงงานอญัมณี พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้งอนัเล่ืองช่ือ Belly Dance 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   TEMENNI EVI / or UCHISAR KAYA / or BEST WESTERN PREMIER หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่าม คอนย่า  
(ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ 
สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน ส าหรับประกนัภยัท่ี
ท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ือง
ร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ Optional tour ข้ึนกับ
ดุลยพินิจของท่าน)  
**Optional balloon tour ไม่ไดร้วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ การ
ด าเนินการการของบริษทับอลลูนว่าวา่ข้ึนได ้หรือข้ึนไม่ได ้
อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร์ และไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งใดๆกบับริษทัทวัร์*** ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียว
มากมายเขา้ไปท่องเท่ียวเขตคปัปาโดเกียเพื่อข้ึนบอลลูน ซ่ึงบริษทับอลลูนก็มีทั้งท่ีข้ึนทะเบียนถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย ทั้งน้ีปริมาณการจองค่อนขา้งสูง ท าให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได ้หรือบางคณะจองได ้แต่บอลลูน
เกิดขดัขอ้งก่อนข้ึน และไม่ไดข้ึ้นเน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือบอลลูนไดท้ั้งท่ีคปัปา
โดเกียและปามุคคาเล่ ***   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ชมเมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก 

เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่น
แรกๆท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่าน
จ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ 
กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง 
ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจน



ผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัวา่ “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็น
ศูนย์กลางท่ีส าคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกด้วย ท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสอง
ฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี ระหวา่งทาง
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั “คาราวานสไลน์” ท่ีพกัแรมและท่ี
แลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติร์กในสมยัออตโต
มนั จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana 
museum) หรือส านกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็น
ผูว้เิศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์ห้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม 
พิพิธภณัฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุน
เป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับ
ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของเมฟลานา  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั RAMADA KONYA / OR BAYIR HOTEL***** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ปามุคคาเล่  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  



 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ค าว่า 
“ปามุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น

น ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน 
(แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศ
เหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตาม
ภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใด
เหมือน จนท าให ้ปามุกคาเล่ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม
ในปี ค.ศ. 1988 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง

ของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น ้าแร่
ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่งมหศัจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-
35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไข
ขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้ าพุร้อนสามารถ
รักษาโรคได ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั RICHMOND THERMAL /OR COLOSSAE /OR LYCUS RIVER ***** หรือเทยีบเท่า 
โรงแรมมีบริการสระวา่ยน ้าซ่ึงเป็นน ้าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดตอ้งการแช่น ้าแร่ ให้เตรียมชุดวา่ยน ้า และหมวกวา่ยน ้า ไปดว้ย 

 

วนัทีห้่า เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 น าท่ าน เ ดินทาง สู่  เ มือง เอฟฟิ ซุส  (City of Ephesus) 
(ระยะทาง 218 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ซ่ึง
เป็นเมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรีก)  ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวปีเอเชียในสมยันั้น  ในอดีตเอฟฟิซุส
เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็น
ศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล  จนได้รับ
การก าหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัร
โรมนั เมืองเอฟฟิซุสมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ซากเมืองท่ีเห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้น น าท่านเขา้ชม ห้องอาบน ้ าแบบโรมนัโบราณ (Roman 
Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านชม วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน 
(Temple of Hadrian) ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ียิ่งใหญ่อีกองค์หน่ึงของโรมนั ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์มาก ดา้นหน้าสร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ตน้ คู่กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอย่างสวยงาม 
โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หวัเป็นงู น าชมอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดจนเป็นสัญลกัษณ์ของเอฟฟิซุ
สคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั้น ดา้นหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกเพื่อรับแสง
สว่างยามเช้า ห้องสมุดน้ีสร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 114 โดย 
ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็น
อนุสรณ์แด่พ่อของท่านซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัท่ี
ปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ ดา้นหน้ามีรูปป้ันของเทพี 4 
องค ์ไดแ้ก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความ
ดี), Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอฟ
ฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึงสร้างโดยการสกัด
ไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่
สมยักรีกโบราณ โรมนัมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน ได้เวลาน าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนัง
คุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละ
ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหารย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเม
อริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็น
ดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระ
แม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึง พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 
16 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกน ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทน
ความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหาก
ตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน  

14.30 น.        น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพื่อเตรียมตวัข้ึนเท่ียวบินในประเทศสู่อิสตนับูล 

http://cherokee.exteen.com/20080325/1-pompeii


17.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK 2327  
18.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั PARK INN HOTEL AIRPORT / MERCURE AIRPORT HOTEL / RETAJ ROYAL 
***** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 

 

วนัทีห่ก อสิตันบูล 
 

(โปรแกรมท่องเท่ียวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานท่ีท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม  
ข้ึนกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพิธภณัฑต่์างๆ) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” 

(Hippodrome) หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างข้ึนในสมยั
จักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นท่ีจัดแสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ
คอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยายให้กวา้งข้ึน ตรง
กลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ     ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานท่ี
แห่งน้ีใช้เป็นท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหน้ามสัยิสสุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสา
โอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาท่ีสร้างในอียปิต ์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง
คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสามคือ          เสาคอนสแตนตินท่ี 7  จากนั้นน าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน (Blue Mosque) 
ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความ



งดงามและยิ่งใหญ่กวา่ โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได ้โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้าง
ประจนัหนา้กบัโบสถ์เซนตโ์ซเฟีย อยา่งไรก็ตาม โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกี
จวบจนปัจจุบนั น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม ์ไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็น  1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
เดิมใชเ้ป็นโบสถ์คริสต ์  แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปล่ียนโบสถ์ดงักล่าวมาเป็นมสัยิส 
แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตร์ิก หลงัจากท่ีเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็น
เวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยสิของศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและ
ความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนส
แตนตินท่ีมีต่อคริสต์ศาสนา จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมนัในอดีต อ่างเก็บน ้ าใต้
ดินเยเรบาตนั (Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สามารถเก็บน ้าไดม้าก
ถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์วรรษท่ี 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถว
ถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์ก็บน ้ า
ขนาดใหญ่  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซ่ึง
สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 
ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับูลใน
ปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็น
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้าง
พระราชวังน้ี ข้ึนเป็นท่ีประทับอย่างถาวร พระราชวัง
ทอปกาปึ น้ี มีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่กินเ น้ือท่ี เ กือบ 
700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงสูงตามแนวฝ่ัง
ทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยต าหนกัน้อยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบติั มสัยิส หอพกั 
โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบติัอนัล ้ าค่าอาทิ 
เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่าน
ในแต่ละยุคสมยั ไดเ้วลาน าท่านสู่ย่านการคา้ช่ือดงั “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้าง
ในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั PARK INN HOTEL AIRPORT / MERCURE AIRPORT HOTEL / RETAJ ROYAL 
***** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 

 

วนัทีเ่จ็ด อสิตันบูล  
 



เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่าง

สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั 
ซ่ึงไดแ้ผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ี
สร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสร้าง
ทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลยุ้โรปอยา่ง
สุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต 
ตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้ ง ส้ิน 
พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  
บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบั
ตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ย
หอ้งต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั       ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่ง
โดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน   

บ่าย น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea 
of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบ
ของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี ว่า
กนัวา่จนกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่กรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอยา่ง
หนกัมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัสซ่ึงท าให้เกิด
การเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากข้ึน ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้ง
ทางไม่วา่จะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงาม
ตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือก



ซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี 
แอปปลิคอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับูล  

***อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค า่ภายในสนามบินอสิตนับูล*** 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง)   
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

(*บางคณะอาจเดินทางกลบัดว้ย TK64 เวลา 20.10-09.40+1 โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ี ณ วนัท่ีท าการจอง) 
************************************** 

หมายเหตุ โปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

8 วนั แกรนด์ตุรก ี(ADB//ASR) 
ราคา 41,900 บาท :  15-22 ก.พ./ 8-15 ม.ีค./ 15-22 ม.ีค./ 22-29 ม.ีค./  
ราคา 48,900 บาท :  5-12 เม.ย./ 6-13 เม.ย./ 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./  
 12-19 เม.ย./ 13-20 เม.ย. 
ราคา 42,900 บาท :  26 เม.ย.-3พ.ค./ 27 เม.ย.-4พ.ค./ 28 เม.ย.-5พ.ค./ 29 เม.ย.-6พ.ค./ 30 เม.ย.-7พ.ค./  
 1-8 พ.ค./ 2-9 พ.ค./ 3-10 พ.ค./ 4-11 พ.ค. 

 อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.พ./มี.ค. วนัหยดุ
สงกรานต ์

วนัหยดุวนั
แรงงาน 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 41,900 48,900 42,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 6,000 8,000 7,000 
เด็กอาย ุ7 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 41,900 48,900 42,900 
เด็กอาย ุ2 - 6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 41,900 48,900 42,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  โปรดสอบถาม โปรด

สอบถาม 
โปรด

สอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ปกติเร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000 95,000 95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) Land only  
(ไม่รวมตัว๋ BKK-IST-ASR // ADB-IST-BKK) 

21,900 28,900 22,900 



**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมี 
 เอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 ก.ย.2561) ** 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (HAND CARRY) น ้าหนกัไม่

เกิน 7 ก.ก. 
 

ท่องเทีย่วตุรก ี(ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
 ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 

ปี) ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าภาษีในประเทศตุรกี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 USD) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 USD) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 
 รวมทิปสามรายการขา้งตน้ = USD54 หรือเท่ากบัประมาณ 1,809 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเกบ็พร้อม INVOICE ยอเตม็) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
 

การช าระเงิน  
งวดที ่1:   ส ารองที่น่ังจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
กรณยีกเลกิ  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 



4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
5. ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป 
ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ  
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 
การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

4. เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

6. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (LAND ONLY) 
 

1. ในกรณีลูกค้าด าเนินการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (JOIN TOUR) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบ
คณะทวัร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณเีทีย่วบินของคณะ
ใหญ่เกดิความล่าช้าหรือยกเลกิเทีย่วบินอนัด้วยสาเหตุใดๆกต็าม 

 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ REFUND ไดเ้ท่านั้น) 

2. ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

3. เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 



โรงแรมและห้อง 
 

1. ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 
TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

3. ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
1. กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
2. วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ML. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

3. หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 

1. ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ ECONOMY CLASS PASSENGER ซ่ึงข้ึนกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
น ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบิน
ก าหนด 

2. ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เ กิน  7.5 X 13.5 X 21.5 ส าห รับหน่วยวัด  “น้ิ ว” (INCH) หรือ  19 X 35 X 55 ส าห รับหน่วยวัด  “เซนติ เมตร” 
(CENTIMETER) 

3. ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ  น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตราฐานได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

4. กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (HAND 
CARRY) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 

1. ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง 



ทั้ งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้ นธรรมดา (ECONOMY) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้ นธุรกิจ 
(BUSINESS) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

2. กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

3. กรณีกระเป๋าใบเล็ก (HAND CARRY) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 
8 วนั แกรนด์ตุรก ี 

(บินตรง+บินภายใน 2 เทีย่ว พกัโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ า้ 1 คืน ) 
 

ราคา 41,900 บาท :   15-22 ก.พ./  8-15 ม.ีค./  15-22 ม.ีค./  22-29 ม.ีค./  
ราคา 48,900 บาท :   5-12 เม.ย./  6-13 เม.ย./  7-14 เม.ย./  8-15 เม.ย./  9-16 เม.ย./  
  10-17 เม.ย./  11-18 เม.ย./  12-19 เม.ย./  13-20 เม.ย. 
ราคา 42,900 บาท :   26 เม.ย.-3พ.ค./  27 เม.ย.-4พ.ค./  28 เม.ย.-5พ.ค./  29 เม.ย.-6พ.ค./  

 30 เม.ย.-7 พ.ค./    1-8 พ.ค./  2-9 พ.ค./  3-10 พ.ค./  4-11 พ.ค. 
 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล์ 
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