
 

 

 

 

 

 

 

 

8 วนั แกรนด์ตุรก ี

(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พกัโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ า้หิน 1 คืน)

เร ิม่ตน้ที ่47,900 บาท 

พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดนิไคมัคล ี- คปัปาโดเกยี – คาราวานสไรน์ - พพิธิภัณฑ์เมฟลาน่า 
คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - อชิเมยีร์ - อสิตันบูล – โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย 

พระราชวังทอปกาปึ – อ่างเกบ็น า้ใต้ดนิเยเรบาตัน - สุเหร่าสีน า้เงิน – ฮิปโปโดม - แกรนด์บาร์ซาร์ 
พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(Private Boat) - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต 

 (ดอกทิวลปิจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม / ขึน้กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) 
 ราคาทัวร์ 47,900 บาท : เดินทาง   25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2565 
 ราคาทัวร์ 51,900 บาท : เดินทาง   4 - 11 เม.ย./ 6 - 13 เม.ย./ 11 - 18 เม.ย./  
       12 - 19 เม.ย./ 13 – 20 เม.ย. 2565 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวประเทศตุรก ี

 
 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

รายละเอยีดเที่ยวบิน  
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.00 05.10+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (IST) ไคเซร่ี (ASR) TK2010 06.40 07.55 
วนัท่ีหา้ อิชเมียร์ (ADB) อิสตนับูล (IST) TK2333 18.50 20.05 
วนัท่ีแปด อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.45 15.25 



 

 

 

 

 

 

 

 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.40 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 
 

วนัที่สอง อสิตันบูล -  คัปปาโดเกยี  
 

05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพื่อข้ึนเท่ียวบินสู่เมืองไคเซร่ี (Kayseri)  เท่ียวบิน TK2010 

06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซร่ี (Kayseri)  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส 
 โดยเท่ียวบิน TK2010  มีบริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซร่ี 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 
9 เป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถแ์ละยงัเป็น
การป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ใน
ดินแดนคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบน้ีนบัถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 “เซนตป์อล” 
เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนวา่ชาวโรมนัผูป้กครองในยคุนั้นจะไม่ให้การยอมรับ 
ท าใหผู้น้บัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ ้าขดุพื้นดิน
ลงไปเป็นอุโมงค์เกิดเป็นเมืองใตดิ้นข้ึนมาและไดขุ้ดเจาะบริเวณเกอเรเมท าเป็นโบสถถ์ ้าจ านวนมากกระทัง่ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 5-6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนาคริสต์ ส าหรับโบสถถ์ ้าในเกอเรเม ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงั
ดว้ยกนั (สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่วา่ปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ี
ระลึก ไดเ้วลาน าท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อดว้ยโรงงานอญัมณี พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Kaymakli Underground City) ซ่ึงเป็นเมืองใต้ดินท่ีมีครบทุกอย่าง ทั้ งห้องโถง 
ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงสาเหตุแทจ้ริงของการ
สร้างเมืองใตดิ้นปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึก
ศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลึกลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่วา่อากาศในนั้นกลบั
ถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หนา้ร้อนอากาศ
เยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้งอนัเล่ืองช่ือ Belly Dance 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  YUNAK CAVE HOTEL / OR DILEK KAYA / OR TEMMENI EVI/  
หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 
 

วนัที่สาม คอนย่า  
(ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 220-240 USD ต่อท่าน (**ราคาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศจากแลนด์ตุรกี) ส าหรับประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ือง
ร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ Optional Tour ข้ึนกับดุลยพินิจของท่าน)  **Optional Balloon Tour ไม่ได้รวมอยู่ใน
โปรแกรมทวัร์ การด าเนินการของบริษทับอลลูนวา่ข้ึนได ้หรือข้ึนไม่ได ้อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร์ และไม่ไดมี้
ความเก่ียวขอ้งใดๆกบับริษทัทวัร์*** ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวมากมายเขา้ไปท่องเท่ียวเขตคปัปาโดเกียเพื่อข้ึนบอลลูน ซ่ึงบริษทั
บอลลูนก็มีทั้งท่ีข้ึนทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งน้ีปริมาณการจองค่อนขา้งสูง ท าให้บางคณะอาจไม่สามารถจอง
ได ้หรือบางคณะจองได ้แต่บอลลูนเกิดขดัขอ้งก่อนข้ึน และไม่ไดข้ึ้นเน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ลูกคา้สามารถเลือก
ซ้ือบอลลูนทวัร์ไดท้ั้งท่ีคปัปาโดเกียและปามุคคาเล่ ***   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ชมเมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก 

เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่า
รุ่นแรกๆท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้
ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และ



 

 

 

 

 

 

 

 

หิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่า
พิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ
นิยายจนผูค้นในพื้นท่ีเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พื้นท่ีมหศัจรรย์
แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะ
ไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 
ระหวา่งทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “คาราวานสไรน์” ท่ีพกัแรมและท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งทางของชาวเติร์ก
ในสมยัออตโตมนั จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรือส านกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึน
ในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้
วา่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา เดิมเป็นสถานท่ี
นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วน
หน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว
สดใส ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตร
ของเมฟลานา  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั RAMADA KONYA / OR BAYIR DIAMOND  ***** หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี ปามุคคาเล่  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ค าว่า 

“ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น
น ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน 
(แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศ
เหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผวิดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตาม
ภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใด



 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือน จนท าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่
ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุย
ฝ้าย น ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่า
น ้าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ADEM PIRA THERMAL HOTEL / OR RICHMOND THERMAL / OR COLOSSAE 
 หรือเทียบเท่า  

โรงแรมมีบริการสระวา่ยน ้าซ่ึงเป็นน ้าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดตอ้งการแช่น ้าแร่ ใหเ้ตรียมชุดวา่ยน ้า และหมวกวา่ยน ้า ไปดว้ย 
 

 
 

วนัที่ห้า เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 218 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ซ่ึงเป็น

เมืองอาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยคุกรีก) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชียในสมยันั้น  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็น
เมืองใหญ่ท่ีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล  จนไดรั้บ
การก าหนดใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยคุกรีก
โบราณ ซากเมืองท่ีเห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้น 
น าท่านเขา้ชม ห้องอาบน ้ าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยู่

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


 

 

 

 

 

 

 

 

จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านชม วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ียิ่งใหญ่อีกองค์
หน่ึงของโรมนั ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก ดา้นหนา้สร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 
ตน้ คู่กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอยา่งสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หวัเป็นงู น า
ชมอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดจนเป็นสัญลกัษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) เป็นอาคาร
สองชั้น ดา้นหนา้หันหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเพื่อรับแสงสว่างยามเชา้ ห้องสมุดน้ีสร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 114 
โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของ
โรมนัท่ีปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ ดา้นหน้ามีรูปป้ันของเทพี 4 องค ์ไดแ้ก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete 
(เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) จากนั้นน าท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาให้เป็นท่ีนั่ง สามารถ
บรรจุคนไดถึ้ง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมา
ปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน ไดเ้วลาน าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม 
Turkish Delight  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่
และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัช่ือ แอนน์ แคเทอรีน เอม
เมอริช (Anne Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบั
เห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้น
พระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึง พระสันตะปาปา โป๊ป เบเน
ดิกต์ท่ี 16 ได้เคยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้ าท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมี
ความเช่ือวา่หากตอ้งการใหส่ิ้งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน  

 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิซเมียร์ (Izmir) เพื่อเตรียมตวัข้ึนเท่ียวบินในประเทศสู่อิสตนับูล 
18.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK 2333 



 

 

 

 

 

 

 

 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั RAMADA TEKSTILKENT/ OR RAMADA MERTER ***** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1) 
 
 

วนัที่หก อสิตันบูล 
(โปรแกรมท่องเท่ียวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานท่ีท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม  

ข้ึนกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพพิิธภณัฑต่์างๆ) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

ทางทวัร์ประสานงานกบัทางแลนดตุ์รกีและโรงพยาบาล เพื่อท าการตรวจ PCR ในช่วงเชา้ของวนัท่ี 6  
ของการเดินทาง ท่ีโรงแรมท่ีพกัก่อนออกเดินทางไปท่องเท่ียว 

 

 ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการตรวจไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ มีค่าใชจ่้ายประมาณ USD35 และลูกคา้ช าระตรงกบัทางแลนด ์
 

**ทั้ งน้ี หากมีเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้ งสถานท่ีในการตรวจ หรือค่าใช้จ่ายในการตรวจ หรือ
เปล่ียนแปลงประกาศตามรัฐบาลไทย ฯลฯ บริษัททัวร์จะแจ้งให้ทุกท่านทราบทันทีท่ีบริษัทได้รับทราบ
ข่าวสาร** 

 
 

น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบเซนไทน์ ไดรั้บการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใชเ้ป็น
โบสถ์คริสต์   แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปล่ียนโบสถ์ดงักล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ได้
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อตาเติร์ก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากว่า 
916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความ
ยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตน
ตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุลต่าน
เมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมี
พระราชประสงคท่ี์จะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึน
เป็นท่ีประทบัอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยต าหนกันอ้ยใหญ่ พลบัพลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

พระคลงัมหาสมบติั มสัยดิ หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ
ท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยคุสมยั จากนั้นน าท่านชมความยิง่ใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมนั
ในอดีต อ่างเกบ็น ้าใตดิ้นเยเรบาตนั (Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์กบ็น ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล 
สามารถเก็บน ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกตน้สูง
ใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงาม
ใตดิ้นของอุโมงคเ์กบ็น ้าขนาดใหญ่  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารจีน  
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุลต่านอาห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระประสงคท่ี์จะสร้าง
มสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ 
ไบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้างประจนัหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อยา่งไรก็ตาม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็
ยงัคงเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั จากนั้นน าท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ 
“ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้
เป็นท่ีจดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยาย
ให้กวา้งข้ึน ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยคุกรีกโบราณ ในสมยัออต
โตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื้นท่ีลานดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอาห์เมตซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของเสาโอเบลิสก์ 3 ตน้คือ เสาท่ีสร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิส
ตนับูล เสาตน้ท่ีสองคือ เสางู และเสาตน้ท่ีสามคือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7  ไดเ้วลาน าท่านสู่ยา่นการคา้ช่ือดงั “แก
รนด์บาซาร์” (Grand Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของตุรกี มีร้านคา้กวา่ 4,000 ร้าน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ 
เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั RAMADA TEKSTILKENT/ OR RAMADA MERTER ***** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2) 
 

วนัที่เจ็ด อสิตันบูล  
โปรแกรมท่องเท่ียวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานท่ีท่องเท่ียวไดต้ามความเหมาะสม  

ข้ึนกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพพิิธภณัฑต่์างๆ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่าง

สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงไดแ้ผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมซิต ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ี
สุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจน
การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาร์เมเนีย ช่ือ  บลั
ยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบั
ตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ย
ห้องต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั       ซ่ึงแขวนไว้
อยา่งโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่  

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือส่วนตวัชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมาร์
มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือ
ว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอส
ฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง
แคบเหล่าน้ี ว่ากนัวา่จนกระทัง่ถึงยคุของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏวา่กรุงอิสตนับูลถูกถล่ม
จนเสียหายอย่างหนกัมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอส
ฟอรัสซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากข้ึน ขณะท่ีล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดา
เศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือ
ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี แอปริคอทหรือจะเป็นถัว่พิสตาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับูล  



 

 

 

 

 

 

 

 

***อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค า่ภายในสนามบินอสิตันบูล*** 
 

วนัที่แปด กรุงเทพฯ 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

8 วนั แกรนด์ตุรก ี
ราคาทัวร์ 47,900 บาท : เดนิทาง   25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2565 
ราคาทัวร์ 51,900 บาท : เดนิทาง   4 - 11 เม.ย./ 6 - 13 เม.ย./ 11 - 18 เม.ย./  
      12 - 19 เม.ย./ 13 – 20 เม.ย. 2565 

 อตัราค่าบริการ  (บาท) มี.ค. - เม.ย. 65 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  47,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,000 
เดก็อาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 47,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ปกติเร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000 – 140,000 

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

20,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวตุรก ี(ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ทิปพนกังานขบัรถ/ไกดท์อ้งถ่ิน/หวัหนา้ทวัร์ รวม 1,900 บาท (โดยค่าทิปจะเรียกเกบ็พร้อม Invoice ยอดเตม็) 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
▪ ค่าตรวจ PCR/RAPID ANTIGEN ทั้งขาไปและขากลบั ท่ีแสดงผลเป็นลบก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง 
▪ ค่าท า Vaccine Passport 
▪ ค่าโรงแรมกกัตวั ASQ หลงัจากเดินทางกลบัเขา้ไทย (ถา้มี) 

 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 25,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 
 

กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 21-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-20 วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

หมายเหตุ :  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษทัเช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 



 

 

 

 

 

 

 

 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 
การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย  ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว 
(ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 


