
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND TURKEY 
8 DAYS 5 NIGHTS 

CLASSIC 



 

 

TOUR CODE : HTC-TK-8D-CLASSIC-GRANDTURKEY 
--------------------------------------------------------- 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วันแรก 

กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมิู) 

19.30 น.  พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์เช็คอิน U 
**กรุณาแสดงผลตรวจ PCR Test เป็นลบ (72 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง) 

23.30 น.  ออกเดินทางสู ่อิสตันบูล โดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69  

  สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์มีบริการอาหารค ่าและอาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่สอง 
อิสตนับูล - เนฟเชียร์ - คัปปำโดเกีย 

(-/L/D) 

06.10 น.  เดินทางถึง สนำมบินอิสตันบูล แวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่  เมืองเนฟเชียร์ โดยเที่ยวบิน TK 2006  

บริการอาหารเช้าบนเคร่ือง 
09.15 น.  เดินทางถึง สนำมบินเมืองเนฟเชียร์  

เดินทางสู ่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าทา่นเข้าชม พิพิธภณัฑ์กลำงแจ้ง ศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงค.ศ. 9 
โดยชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาได้ท าการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และป้องกนัการรุกรานจากชน
เผา่ลทัธิอื่นท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัศาสนาคริสต์ 

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรท้องถิ่น (1) 
บา่ย   เข้าชม นครใต้ดินไคมัครี (Underground city of Kaymakli) ซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทัง้ห้องโถง 

ห้องนอน ห้องน า้ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉกุเฉิน ฯลฯ น าท่านชมโรงงำนทอพรม และ 
โรงงำนอัญมณี อิสระเลอืกชมซือ้ของฝาก 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
พักที่ SELCUKLI EVI CAVE HOTEL ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม #Buffet (2) 



 

 

    หลงัอาหารให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  

วันที่สำม 
คอนยำ – คัปปำโดเกีย 

(B/L/D) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

หมายเหตุ : .ในกรณีที่ท่านต้องการขึน้บอลลนูซึ่งจัดเป็น Optional Tour ท่านสามารถเลือกซือ้ได้เอง สนนราคา
ประมาณ 230-250 USD แต่ประกนัการเดินทางที่บริษัทท าให้ ไม่ครอบคลมุการขึน้บอลลนูและเคร่ืองร่อนทกุชนิด 
ดงันัน้การซือ้ Optional Tour นี ้ขึน้กบัดลุยพินิจของท่าน ซึ่งเป็นสว่นนอกเหนือจากโปรแกรมที่บริษัทจดั ดงันัน้หาก
เกิดมีปัญหาบอลลนูขึน้ไมไ่ด้หรือปัญหาอื่นๆ ทา่นต้องติดตอ่กบัทาง supplier ในสว่นบอลลนูเอง  
น าท่านเที่ยวชม เมืองคัปปำโดเกีย ซึ่งบริเวณนีเ้กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ
ประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาและเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชัน้ใหม่
ขึน้มา ผา่นกระแส น า้ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภเูขาไฟเร่ือยๆนบัแสนนบัล้านปี จนเกิดเป็นภมูิ
ประเทศแปลกตา น าทา่นแวะถ่ายรูปตามมมุตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น หุบเขำนกพิรำบ, หินอูฐ, ปล่องไฟนำงฟ้ำ และใน
ปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกได้ประกาศให้พืน้ท่ีมหศัจรรย์แหง่นีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี 

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน (4) 

เดินทางสู ่เมืองคอนยำ (Konya) (271 ก.ม. ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั คำรำวำน
ซำรำย (Caravanserei) ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั น าท่าน เข้ำ
ชมพิพิธภณัฑ์เมฟลำนำ (Mevlana museum) หรือส านกัลมวน ก่อตัง้ขึน้ในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลด
ดิน รูบี พิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ดิมเป็นสถานที่นกับวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมนุ
เป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพิพิธภณัฑ์เป็นสสุานของเมฟานา เจลาเลดดิน อีกด้วย 

พักที่  GRAND HOTEL KONYA หรือ BAYIR DIAMOND HOTEL ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ  รับประทำนค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม #Buffet (5) 
 

วันที่สี่ 
ปำมุคคำเล 

(B/L/D) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 



 

 

เดินทางสู ่เมืองปำมุคคำเล (Pamukkale) (395 ก.ม. ประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโก
ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  เป็นน า้ตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน า้ใต้ดิน
อณุหภมูิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นท่ีมีแร่หินปนู (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมาณที่สงูมาก ไหลรินลง
มาจากภเูขาคาลดากึ  

 
 กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรท้องถิ่น (7) 

น าท่านเข้าชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำเล) เมืองแห่งน า้พุเกลือแร่ร้อน น า้แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็น
หินปนู ห้อยย้อยเป็นรูปร่างตา่งๆอยา่งมหศัจรรย์ ประชาชนนิยมไปแช่เพราะเช่ือว่ามีคณุสมบตัิในการรักษาโรคหวัใจ 
โรคไขข้ออกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน า้พุร้อนสามารถ
รักษาโรคได้ 

  จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
พักที่  ADEMPIRA HOTEL / COLLOSAE HOTEL ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ  รับประทำนค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม #Buffet (8) 
  หลงัอาหารให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

หมายเหต ุทา่นสามารถแช่น า้แร่ที่โรงแรมได้ กรุณาเตรียมชดุวา่ยน า้และหมวกไปด้วย 
 

วันที่ห้ำ 
อิชเมียร์ - อิสตันบูล 

(B/L/D) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9) 

เดินทางสู ่เมืองโบรำณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (190 ก.ม. ประมาณ 3 ช.ม.) ในอดีตเป็นเมืองใหญ่ที่สดุของ
โรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศนูย์กลางการค้า การคมนาคม ตัง้อยู่ริมทะเล จนได้รับการก าหนดให้เป็นเมือง
หลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมนั น าท่านเข้าชมห้องอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) / ชมวิหารแห่ง
จกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซึง่เป็นจกัรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมนั / หอสมดุเซลซุส (Library 
of Celsus) / โรงละคร (Great Theatre) ซึง่สร้างโดยการสกดัไหลเ่ขาให้เป็นท่ีนัง่ 



 

 

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรท้องถิ่น (10) 

เดินทางสู่ บ้ำนพระแม่มำรี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นที่สดุท้ายที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ
สิน้พระชนม์ในบ้านหลงันี ้พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อก
น า้สามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกน า้ท่ีมคีวามศกัดิ์สทิธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถดัมาคอื 
ก าแพงอธิษฐาน หากปรารถนาสิ่งใดให้เขียนลงในผ้าฝ้าย อธิษฐานแล้วน าไปผูก จากนัน้น าท่านชมแฟชั่นโชว์ ณ 
ศูนย์ผลิตเสือ้หนังคุณภำพสูง และ ร้ำนขนม Turkish Delight อิสระเลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน (11) 
17.00 น.  น าทา่นเดินทางสู ่สนำมบินอิชเมียร์ 
19.55 น.  ออกเดินทางสู ่สนำมบินอิสตันบูล โดยสำยกำรบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2335 
21.10 น.  เดินทางถึง สนำมบินอิสตันบูล เดินทางสูโ่รงแรมที่พกั  
พักที่  CHER HOTEL / LA QUINTA BY WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก 
อิสตนับูล 
(B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (12) 
ชม สนำมแข่งม้ำของชำวโรมัน หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ จัตุรัสสุลต่ำนอำห์เมต สร้างขึน้ในสมยั
จกัรพรรดิ เซปติมิอสุ เซเวรุส ชมเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตตุโมซิสที่ 3 ถกูน า
กลบัมาไว้ที่อิสตนับูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนัน้เข้าชม บลูมอสก์ 
(Blue Mosque) สเุหร่าสีน า้เงินหรือมสัยิดซึ่งสร้างขึน้ในสมยัสลุต่านอะห์เมตที่  1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมสัยิด
ของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์
แตอ่ยา่งไรก็ดีก็ยงัเลก็กวา่โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย  จากนัน้น าท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ได้รับการยก
ยอ่งให้เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุโบราณ สร้างขึน้สมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แตห่ลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเข้ามาปกครองจึงได้เปลีย่นโบสถ์มาเป็นมสัยิดแทน ได้เวลาน า
ท่านเข้าชม อ่ำงเก็บน ำ้ใต้ดินเยเรบำตัน (Underground Cistern) ซึ่งเป็นอโุมงค์เก็บน า้ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในอิส
ตนับลู สร้างขึน้ตัง้แตค่ริสต์ศวรรษที่ 6 ภายในอโุมงค์ มีเสากรีกต้นสงูใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสา
ต้นท่ีเดน่มากคือ เสาเมดซูา่  



 

 

  
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย (13) 

เข้าชม พระรำชวังทอปกำปึ (Topkapi Palace) สร้างขึน้ในสมยัสลุตา่นเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลงัที่
ตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ จึงได้สร้างพระราชวงัแห่งนีข้ึน้มา ภายในประกอบด้วยต าหนกัน้อยใหญ่ พลบัพลา พระ
คลงัมหาสมบตัิ มสัยิด หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจบุนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บ
มหาสมบตัิอนัล า้ คา่อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และ
เคร่ืองทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั ได้เวลาน าท่านช้อปปิง้ ตลำดสไปซ์ มำร์เกต (Spice Market) หรือตลาด
เคร่ืองเทศ สามารถเลอืกซือ้ของฝากได้ในราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้ง
อนัเลือ่งช่ือของตรุกี หรือถัว่นานาชนิด 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนเรือ (14)  

พิเศษ!! ล่องเรือดินเนอร์ในช่องแคบบอสฟอรัส และชมโชว์ระบ ำหน้ำท้อง 
พักที่  CHER HOTEL / LA QUINTA BY WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
 

*** หมายเหต ุกรณีที่พระราชวงัหรือสถานท่ีทอ่งเทีย่วใดปิด จะแจ้งและหาสถานท่ีเทีย่วทดแทนให้ทา่นได้รับทราบ ***  
 

วันที่เจด็ 
อิสตนับูล 
(B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (15) 
เข้าชม พระรำชวังโดลมำบำชเช (Dolmabahce Palace) สร้างโดย สลุตา่น อบัดลุ เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้สิน้ 12 ปี พระราชวงัแห่งนีอ้อกแบบโดยสถาปนิกออตโตมนั-อาร์เมเนียน ช่ือบลัยนั เป็นศิลปะผสมผสาน
ยโุรปและตะวนัออก จดุเดน่คือ โคมไฟมหมึาหนกั 4.5 ตนั ซึง่แขวนไว้อยา่งโดดเดน่ในห้องท้องพระโรงใหญ่  



 

 

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน (16) 

น าท่าน ขึน้ชมหอคอยกำลำตำทำวเวอร์ (Galata Tower) จุดชมวิวมมุสงูแห่งเมืองอิสตนับูล ท่านจะได้เห็น
ทศันียภาพเมืองอิสตันบูลโดยรอบ พร้อมเก็บภาพความสวยงาม จากนัน้น าท่านสู่ “แกรนด์บำร์ซำร์” (Grand 

Bazzar) ตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สดุของตุรกี มีร้านค้ากว่า 
4,000 ร้านให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิค้าที่มีช่ือเสยีงของตรุกีอยา่งจใุจ 

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร Kebab House (17) 
21.00 น.  น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

(ในกรณีที่สายการบินต้องการผล RT-PCR Test ทางทวัร์จะน าท่านไปตรวจโควิดที่คลินิค ในวันก่อนหน้า ซึ่ง
คา่ใช้จ่ายการตรวจโควิดไมไ่ด้รวมในราคาทวัร์) 
 

วันที่แปด 
อิสตนับูล – กรุงเทพฯ 

01.25 น.  ออกเดินทางจากสนำมบินอิสตันบูล โดยสำยกำรบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์สายการบินบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้า 

14.55 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 วนั คลาสสิค แกรนด์ตุรก ี
(บนิภายใน 2 เทีย่ว + พกั 5 ดาวทุกคนื + โรงแรมถ า้ +ล่องเรือดนิเนอร์ชมโชว์) 
ราคาทวัร์ 49,900 บาท :  22-29 ต.ค.64/ 3-10 ธ.ค. 64 / 10-17 ธ.ค. 64/ 21-28 ม.ค. 65 / 4-11 ก.พ. 65  

11-18 ก.พ. 65 / 11-18 ม.ีค. 65 / 18-25 ม.ีค. 65 
ราคาทวัร์ 52,900 บาท :  26 ธ.ค. 64–2 ม.ค. 65 / 27 ธ.ค. 64– 3 ม.ค. 65 / 28 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65 
 

อตัราค่าบริการ   ธ.ค.64 / ม.ค.- มี.ค. 65 ปีใหม่ 2564 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

49,900 52,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 5,500 5,500 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ตอ้งเสริมเตียง 46,900 49,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์  เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000 – 100,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-IST-NAV//ADB-IST-BKK) 20,000 23,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 

และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2564) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 
85 ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 



 

 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
 กระเป๋าเดินทางท่านตอ้งดูแลดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย  25,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก   วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  



 

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใช้หนงัสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้
ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 

 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
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 ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  



 

 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

8 วนั คลาสสิค แกรนด์ตุรก ี
(บนิภายใน 2 เทีย่ว + พกั 5 ดาวทุกคนื + โรงแรมถ า้ +ล่องเรือดนิเนอร์ชมโชว์) 
ราคาทวัร์ 49,900 บาท :  22-29 ต.ค.64  3-10 ธ.ค. 64   10-17 ธ.ค. 64    

21-28 ม.ค. 65   4-11 ก.พ. 65  11-18 ก.พ. 65     
11-18 ม.ีค. 65   18-25 ม.ีค. 65 

ราคาทวัร์ 52,900 บาท :   26 ธ.ค. 64–2 ม.ค. 65    27 ธ.ค. 64– 3 ม.ค. 65  
 28 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65 

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 
กรุณาส่ง แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่Line ID : @traveloflife 

  

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


