
 

 

8 วัน แกรนด์ตุรก ี2022 (ASR//ADB)  
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ า้หิน 1 คืน) 

 

ธันวาคม 2564 – เมษายน 2565 
เร่ิมต้นที่ 47,900 บาท 

พิพธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมัคลี - คัปปาโดเกยี – คาราวานสไรน์ - พิพธิภัณฑ์เมฟลาน่า 
คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - อิชเมยีร์ - อิสตันบูล – โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย 

พระราชวังทอปกาปึ – อ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน - สุเหร่าสีน ้าเงนิ – ฮิปโปโดม - แกรนด์บาร์ซาร์ 
พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(Private Boat) - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต 

 

ราคาทัวร์ 47,900 บาท : เดินทาง 27 ธ.ค. 64-3 ม.ค. 65/ 7-14 ม.ค./ 21-28 ม.ค./ 11-18 ก.พ. 
  25 ก.พ.-4 มี.ค./ 11-18 มี.ค./ 18-25 มี.ค./ 25 มี.ค.-1 เม.ย. 2565 

 

 (ดอกทิวลิปจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม / ขึน้กับสภาพอากาศในแต่ละปี) 



 

 

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวประเทศตุรกี 
 

 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 
 

วันแรก กรุงเทพฯ 
 

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

23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.40 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เทีย่วบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

รายละเอียดเที่ยวบิน  
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เที่ยวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.30 06.10+1 
วนัที่สอง อิสตนับูล (IST) ไคเซร่ี (ASR) TK2010 07.45 09.05 
วนัที่ห้า อิชเมียร์ (ADB) อิสตนับูล (IST) TK2329 17.55 19.10 
วนัที่แปด อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.55 15.00 



 

 

 
 
 

วันที่สอง อิสตันบูล -  คัปปาโดเกีย  
 

06.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพ่ือขึ้นเท่ียวบินสู่เมืองไคเซร่ี (Kayseri)  เที่ยวบิน TK2010 

07.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซร่ี (Kayseri)  โดยสายการบนิเตอร์กิชแอร์ไลน์ส 
 โดยเที่ยวบิน TK2010  มีบริการอาหารว่างบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซร่ี 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 
9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถ์และยงัเป็น
การป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ใน
ดินแดนคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบน้ีนบัถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเม่ือประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 1 “เซนตป์อล” 
เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ 
ท าให้ผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ ้าขุดพ้ืนดิน
ลงไปเป็นอุโมงค์เกิดเป็นเมืองใตด้ินขึ้นมาและไดขุ้ดเจาะบริเวณเกอเรเมท าเป็นโบสถถ์ ้าจ านวนมากกระทัง่ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมนัให้การยอมรับศาสนาคริสต์ ส าหรับโบสถ์ถ ้าในเกอเรเม ว่ากันว่ามีถึง 365 หลงั
ดว้ยกนั (สร้างตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเป็นที่
ระลึก ไดเ้วลาน าท่านแวะชมโรงงานทอพรม ต่อดว้ยโรงงานอญัมณี พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใต้ดินท่ีมีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง 
ห้องนอน ห้องน ้า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึงสาเหตุแทจ้ริงของการ
สร้างเมืองใตด้ินปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื่อใช้เป็นที่หลบภยัจากขา้ศึก
ศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตด้ินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นกลบั
ถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศ
เยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นน าท่านชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้งอนัเล่ืองช่ือ Belly Dance 



 

 

 

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

 
 
 
 

 
 

วันที่สาม คอนย่า  
(ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 200-220 USD ต่อท่าน (**ราคาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ตามประกาศจากแลนด์ตุรกี) ส าหรับประกันภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ือง
ร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ Option al tour ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน)  **Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ใน
โปรแกรมทวัร์ การด าเนินการการของบริษทับอลลูนว่าขึ้นได้ หรือขึ้นไม่ได้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร์ และ
ไม่ได้มีความเกี่ยวขอ้งใดๆกับบริษทัทวัร์*** ปัจจุบนัมีนักท่องเที่ยวมากมายเขา้ไปท่องเท่ียวเขตคปัปาโดเกียเพ่ือขึ้นบอลลูน 
ซ่ึงบริษทับอลลูนก็มีทั้งท่ีขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งน้ีปริมาณการจองค่อนขา้งสูง ท าให้บางคณะอาจไม่
สามารถจองได ้หรือบางคณะจองได ้แต่บอลลูนเกิดขดัขอ้งก่อนขึ้น และไม่ไดข้ึ้นเน่ืองดว้ยเหตุผลด้านความปลอดภยั ลูกคา้
สามารถเลือกซ้ือบอลลูนไดท้ั้งท่ีคปัปาโดเกียและปามุคคาเล่ ***   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ชมเมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก 

เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่า
รุ่นแรกๆท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้
ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และ
หิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่า
พิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ
นิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้ืนท่ีมหัศจรรย์
แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกด้วย ท่านจะ
ได้เพลิดเพลินกับทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 
ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั “คาราวานสไลน์” ที่พกัแรมและที่แลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติร์ก
ในสมยัออตโตมนั จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana museum) หรือส านกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งขึ้น
ในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้
ว่าเป็นผูช้กัชวนคนที่นบัถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา เดิมเป็นสถานที่
นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วน
หน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส 
ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรับผูต้ิดตาม สานุศิษย์ บิดาและบุตรของ
เมฟลานา  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA KONYA / OR BAYIR DIAMOND  ***** หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่ส่ี 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 ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดขึ้นจากธารน ้ าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน 
(แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศ
เหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตาม
ภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใด
เหมือน  จนท าให้ ปามุกคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน น าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่
ดา้นขา้งของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้ าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุย
ฝ้าย น ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิ



 

 

ประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบตัิในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่า
น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
   

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

โรงแรมมีบริการสระว่ายน ้าซ่ึงเป็นน ้าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดตอ้งการแช่น ้าแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน ้า และหมวกว่ายน ้า ไปดว้ย 
 

 
 

วันที่ห้า เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล 
 

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

เมืองอาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยุคกรีก) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชียในสมยันั้น  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็น
เมืองใหญ่ที่สุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล  จนได้รับ
การก าหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมีประวตัิศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคกรีก
โบราณ ซากเมืองที่เห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้น 
น าท่านเขา้ชม ห้องอาบน ้ าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยู่
จนถึงทุกวนัน้ี น าท่านชม วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ียิ่งใหญ่อีกองค์
หน่ึงของโรมนั ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก ด้านหนา้สร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 
ตน้ คู่กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอย่างสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หัวเป็นงู น า
ชมอาคารที่โดดเด่นที่สุดจนเป็นสัญลกัษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสอง
ชั้น ด้านหนา้หันหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดน้ีสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 114 โดย 
ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนั
ที่ปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ ด้านหน้ามีรูปป้ันของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพี
แห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) จากนั้นน าท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาด

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


 

 

ใหญ่ที่สุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถบรรจุคน
ได้ถึง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมาปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น ได้เวลาน าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish 
Delight  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่
และส้ินพระชนม์ในบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏิหารย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา  แคเทอรีน 
เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนงัสืออย่างละเอียดราว
กบัเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนั
บา้นพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึง พระสันตปาปา โป๊ป 
เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณด้านนอกของบา้น มีก๊อกน ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือว่าเป็นก๊อกน ้ าที่มีความ
ศกัดิ์ สิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกน ้ าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซ่ึงมี
ความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน  

 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพ่ือเตรียมตวัขึ้นเท่ียวบินในประเทศสู่อิสตนับูล 
17.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 2329 
19.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT/ OR RAMADA MERTER ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
 
 

วันที่หก อิสตันบูล 
(โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานที่ท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม  

ขึ้นกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพธิภณัฑต์่างๆ) 

 



 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

ทางทวัร์ประสานงานกบัทางแลนด์ตุรกีและโรงพยาบาล เพื่อท าการตรวจ PCR ในช่วงเชา้ของวนัที่ 6  
ของการเดินทาง ท่ีโรงแรมที่พกัก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยว 

 

 ซ่ึงค่าใชจ้่ายในการตรวจไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ มีค่าใชจ้่ายประมาณ USD35 และลูกคา้ช าระตรงกบัทางแลนด์ 
 

**ทั้ งน้ี หากมีเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้ งสถานท่ีในการตรวจ หรือค่าใช้จ่ายในการตรวจ หรือ
เปล่ียนแปลงประกาศตามรัฐบาลไทย ฯลฯ บริษัททัวร์จะแจ้งให้ทุกท่านทราบทันทีที่บริษัทได้รับทราบ
ข่าวสาร** 
น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็น
โบสถ์คริสต์   แต่หลังจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงได้ เปล่ียนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตร์ิก หลงัจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลา
กว่า 916 ปี และเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมความงามและ
ความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนส
แตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา จากนั้นน าท่าน เขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมัย
สุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ 
ทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ี
ขึ้นเป็นท่ีประทบัอย่างถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร 
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบด้วยต าหนักน้อยใหญ่ พลบัพลา 
พระคลังมหาสมบัติ มัสยิด หอพัก โรงเรียน ฯลฯ  ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบตัิอนัล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน 
หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมยั จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของส่ิงก่อสร้าง
ของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บน ้ าใตด้ินเยเรบาตนั (Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงค์เก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในอิสตนับูล สามารถเก็บน ้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 ภายใน
อุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ค  ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปและชมความงามใตด้ินของอุโมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ่  

 



 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารจีน  
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้ าเงิน (Blue Mosque) ซ่ึงสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระประสงค์ที่จะ
สร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของ
จกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์
เซนต์โซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั จากนั้นน าท่านชมสนามแข่งมา้ของ
ชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตัุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส 
เซเวรุส เพื่อใชเ้ป็นที่จดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดม
ไดร้ับการขยายให้กวา้งขึ้น ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ 
ในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้เป็นท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานด้านหน้ามสัยิดสุลต่าน
อะห์เมตซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกน า
กลบัมาไวท้ี่อิสตนับูล เสาตน้ที่สองคือ เสางู และเสาตน้ที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7  ได้เวลาน าท่านสู่ย่าน
การคา้ช่ือดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้า
พรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมี
ช่ือเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RAMADA TEKSTILKENT/ OR RAMADA MERTER ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2) 
 

วันที่เจ็ด อิสตันบูล  
โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานที่ท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม  

ขึ้นกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพธิภณัฑต์่างๆ) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัที่สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่าง

สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซ่ึงได้แผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความที่



 

 

สุลต่านทรงเป็นผูค้ลั่งไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต ตลอดจน
การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ  
บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงั
ประดับตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระยา้ บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ  โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน       
ซ่ึงแขวนไวอ้ย่างโดดเด่นในห้องทอ้งพระโรงใหญ่  

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือส่วนตวัชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black sea) เขา้กับทะเลมาร์
มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือ
ว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอส
ฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่อง
แคบเหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่ม
จนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอส
ฟอรัสซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะท่ีล่องเรือท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทศัน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดา
เศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือ
ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับูล  

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค ่าภายในสนามบินอิสตันบูล*** 
 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 
 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง)   
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบิน 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 



 

 

8 วัน แกรนด์ตุรก ี2022 (ASR//ADB) 
ราคาทัวร์ 47,900 บาท : เดินทาง 27 ธ.ค. 64-3 ม.ค. 65/ 7-14 ม.ค./ 21-28 ม.ค./ 11-18 ก.พ. 

      25 ก.พ.-4 มี.ค./ 11-18 มี.ค./ 18-25 มี.ค./ 25 มี.ค.-1 เม.ย. 2565 
 อตัราค่าบริการ  (บาท) ธ.ค. 64- เม.ย. 65 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  47,900 
พกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 7,000 
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 47,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ปกติเร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000 – 140,000 

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

20,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คดิ ณ วนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2564) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกนิ 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท้ี่อายุเกนิ 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที ่
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 
 
 
 



 

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ทิปพนกังานขบัรถ/ไกด์ทอ้งถ่ิน/หัวหนา้ทวัร์ รวม 1,900 บาท (โดยค่าทิปจะเรียกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม) 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองดืม่มินิบาร์ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
▪ ค่าตรวจ PCR/RAPID ANTIGEN ทั้งขาไปและขากลบั ทีแ่สดงผลเป็นลบก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง 
▪ ค่าท า Vaccine Passport 
▪ ค่าโรงแรมกกัตวั ASQ หลงัจากเดินทางกลบัเขา้ไทย (ถา้มี) 

 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมกีารจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ้่ายใดๆเกิดขึ้น)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-44 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 21-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-14 วนั หักค่าใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-20 วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใชจ้่าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ :  
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยู่เหนือการควบคุม

ของบริษทัเช่น การประกาศปิดประเทศหรือห้ามเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 



 

 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนื 
ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนทุกกรณี 
▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ด้วยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหล้า เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 



 

 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้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 ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว 
(ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่นั่ง 
8 วัน แกรนด์ตุรก ี2022 (ASR//ADB)  

(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ า้หิน 1 คืน) 
ราคาทัวร์ 47,900 บาท :  27 ธ.ค. 64-3 ม.ค. 65       7-14 ม.ค.  21-28 ม.ค.  

11-18 ก.พ.  25 ก.พ.-4 มี.ค.  11-18 มี.ค.  
18-25 มี.ค.  25 มี.ค.-1 เม.ย. 
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