
 
HTC-TK-8D-CLASSIC-GRANDTURKEY 

8 วัน 5 คืน คลาสสิก แกรนด์ตุรก ี
(บินภายใน 2 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ า้ +ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส) 

 

 
กนัยายน 2565 – มีนาคม 2566 

ราคาพเิศษ 53,900 บาท  
(รวมทิปต่างๆแล้ว..ไม่ต้องขอวีซ่า) 

คัปปาโดเกีย - เกอเรเม – นครใต้ดินไคมคัรี - คอนยา – ปามคุคาเล่ - ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  
บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน ้าเงิน – พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่  
โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private) - โชว์ระบ าหน้าท้อง - ขึน้กาลาตา ทาวเวอร์  

 

ราคาทัวร์ 53,900 บาท :    19-26 ก.ย. 65/ 12-19 ต.ค. 65 / 21-28 ต.ค. 65/ 17-24 พ.ย.65/ 23-30 พ.ย. 65/ 2-9 ธ.ค. 65 / 
 24-31 ม.ค. 66/ 11-18 ก.พ. 66 / 23 ก.พ. – 2 มี.ค. 66 / 11-18 มี.ค. 66 / 18-25 มี.ค. 66 /  

ราคาทัวร์ 59,900 บาท (เทศกาลปีใหม่) : 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 66 / 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 66  
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8 วัน คลาสสิก แกรนด์ตุรก ี
วันแรก  กรุงเทพฯ 
 

19.30 น.  พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน Row U ประต ู9 
23.30 น.  ออกเดินทางสู่อิสตนับลู โดย TK 69 สายการบินบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
 
วันที่สอง  อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย 

 

06.10 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเนฟเชียร์ โดยเที่ยวบิน TK 2006 บริการอาหารเชา้บนเคร่ือง 
09.15 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเนฟเชียร์  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์
ในช่วงค.ศ. 9 โดยชาวคริสตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาไดท้ าการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างโบสถแ์ละ
ป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอื่นทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 
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บ่าย  น าท่านเขา้ชมนครใตดิ้นไคมคัรี (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใตดิ้นที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้อง
โถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ น าท่านชมโรงงาน
ทอพรม, โรงงานอญัมณี อิสระเลือกชมซ้ือของฝาก 

 
 

ค ่า รับประทานค ่า ในโรงแรม (Buffet) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Selcukli Evi Cave Hotel ***** หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม  คัปปาโดเกยี - คอนยา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
หมายเหตุ : .ในกรณีที่ท่านต้องการขึ้นบอลลูนซ่ึงจดัเป็น Optional Tour ท่านสามารถเลือกซ้ือได้เอง ราคา
ประมาณ 230-250 USD แต่ประกนัการเดินทางที่บริษทัท าให้ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุก
ชนิด ดงันั้นการซ้ือ Optional Tour น้ี ขึ้นกบัดุลยพินิจของท่าน ซ่ึงเป็นส่วนนอกเหนือจากโปรแกรมที่บริษทัจดั 
ดงันั้นหากเกิดมีปัญหาบอลลูนขึ้นไม่ไดห้รือปัญหาอื่นๆ ท่านตอ้งติดต่อกบัทาง supplier ในส่วนบอลลูนเอง  

 

น าท่านเที่ยวชมเมืองคปัปาโดเกียซ่ึงบริเวณน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ
ประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้ลาวาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่
ขึ้นมา ผ่านกระแส น ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟเร่ือยๆนับแสนนับลา้นปี จน
เกิดเป็นภูมิประเทศแปลกตา น าท่านแวะถ่ายรูปตามมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็น หุบเขานกพิราบ, หินอูฐ, ปล่องไฟ
นางฟ้า และในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พ้ืนที่มหัศจรรย์แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
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วฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี น าท่านชมการท าเคร่ืองป้ันดินเผา และ เซรามิค ซ่ึงเป็นของที่ระลึกที่นิยมกนัมาก
ในตุรกี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคอนยา (Konya) (271 กม. ประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกับ 
คาราวานซาราย (Caravanserei) ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมัน 
น าท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana museum) หรือส านักลมวน ก่อตั้งขึ้นในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟ
ลานา เจลาเลดดิน รูบี พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling 
Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจ
ลาเลดดิน อีกดว้ย 

 

 
 

ค ่า รับประทานค ่า ในโรงแรม (Buffet) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Grand Hotel Konya / Bayir Diamond Hotel ***** หรือเทียบเท่า  



 
HTC-TK-8D-CLASSIC-GRANDTURKEY 

วันที่ส่ี คอนยา – ปามุคคาเล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (395 กม. ประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  ไดรั้บการยกย่องจากองคก์าร
ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจาก
ธารน ้าใตดิ้นอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณ
ทีสู่งมาก ไหลรินลงมาจากภเูขาคาลดากึ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น ้ าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็น
หินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย ์ประชาชนนิยมไปแช่เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษา
โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่า
น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

 

ค ่า รับประทานค ่า ในโรงแรม (Buffet) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Adempira Hotel / Collosae Hotel***** หรือเทียบเท่า  
หมายเหตุ ท่านสามารถแช่น ้าแร่ที่โรงแรมได ้กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าและหมวกไปดว้ย 

 
วันที่ห้า  ปามุคคาเล – อิชเมียร์ – อิสตันบูล  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (190 กม. ประมาณ 3 ชม.) ในอดีตเป็นเมืองใหญ่
ทีสุ่ดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยูริ่มทะเล จนไดรั้บการ
ก าหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั น าท่านเขา้ชมห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman 
Bath) / ชมวิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิที่ย่ิงใหญ่อีกองคห์น่ึงของ
โรมนั / หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) / โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาเป็นที่นัง่ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่
และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดา้นนอกของ
บา้น มีก๊อกน ้าสามก๊อกที่เช่ือว่าเป็นก๊อกน ้าทีม่ีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความร ่ ารวย และ
ความรัก ถดัมาคือ ก าแพงอธิษฐาน หากปรารถนาส่ิงใดให้เขียนลงในผา้ฝ้าย อธิษฐานแลว้น าไปผูก จากนั้นน า
ท่านชมแฟชั่นโชว ์ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (ทอ้งถิ่น) 
18.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินอิชเมียร์ 
19.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบนิอิสตนับลู โดยเที่ยวบิน TK2335 
21.05 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู เดินทางสู่โรงแรมที่พกั 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Cher Hotel / LA Quinta by Wyndham Hotel***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

 

วันที่หก  อิสตันบูล- บลูมอสก์ – พระราชวังทอปกาปึ - ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจตัุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นใน
สมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส ชมเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาที่สร้างในอียิปต ์เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิส
ที่ 3 ถูกน ากลบัมาไวท้ี่อิสตนับูล เสาตน้ที่สองคือ เสางู และเสาตน้ที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นเขา้
ชม บลูมอสก์ (Blue Mosque) สุเหร่าสีน ้ าเงินหรือมัสยิดซ่ึงสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซ่ึงมีพระ
ประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและย่ิงใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. 
Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์แต่อยา่งไรก็ดีก็ยงัเล็กกว่าโบสถเ์ซ็นต์โซเฟีย  จากนั้นน าท่านเขา้ชม โบสถ์
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เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัย
จกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนั
เข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์มาเป็นมัสยิดแทน ได้เวลาน าท่านเข้าชมอ่างเก็บน ้ าใต้ดินเยเรบาตัน 
(Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตนับูล สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์วรรษที่ 6 
ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า  

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ไทย) 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) สร้างขึ้นในสมยัสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 
ภายหลงัที่ตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลได ้จึงไดส้ร้างพระราชวงัแห่งน้ีขึ้นมา ภายในประกอบดว้ยต าหนักน้อย
ใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิด หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบติัอนัล ้า ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย ได้เวลาน าท่านช้อปป้ิง
ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ สามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเลื่องช่ือของตุรกี หรือถัว่นานาชนิด 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พร้อมชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Cher Hotel / LA Quinta by Wyndham Hotel***** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วันที่เจ็ด  พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ขึน้หอคอยกาลาตาทาวเวอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเข้าชมพระราชวงัโดลมาบาชเช (Dolmabahce Palace)  สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 
1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกออตโตมนั-อาร์เมเนียน ช่ือบลัยนั 
เป็นศิลปะผสมผสานยุโรปและตะวนัออก จุดเด่นคือ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ซ่ึงแขวนไวอ้ย่างโดดเด่นใน
ห้องทอ้งพระโรงใหญ่ น าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat) ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า 
(The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้ง
ตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี 
นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ที่ส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก
ดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทั่งถึงยุคของการน าเอาเรือปืนใหญ่   
มาใช้และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้ งน้ีเป็นเพราะป้อมปืน
ดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซ่ึงท าให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียและ
ยโุรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมา
บาชเช หรือ บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (จีน) 
 

บ่าย น าท่านขึ้นชมหอคอยกาลาตาทาวเวอร์ (Galata Tower) จุดชมวิวมุมสูงแห่งเมืองอิสตนับูล ท่านจะไดเ้ห็น
ทศันียภาพเมืองอิสตนับูลโดยรอบ พร้อมเก็บภาพความสวยงาม จากนั้นน าท่านสู่“แกรนดบ์าร์ซาร์” (Grand 
Bazzar) ตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 
4,000 ร้านให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ที่มีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า (Kebab House) 
 

21.00 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่เชคอิน 
 
วันที่แปด  อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร 

01.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับลู โดยเทีย่วบิน TK68 สายการบินบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ กรณีที่พระราชวงัหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดปิด จะแจง้และหาสถานที่เที่ยวทดแทนให้ท่านไดรั้บทราบ *** 
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8 วัน 5 คืน คลาสสิก แกรนด์ตุรก ี
(บินภายใน 2 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ า้ +ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส) 
 

ราคาทัวร์ 53,900 บาท :    19-26 ก.ย. 65/ 12-19 ต.ค. 65 / 21-28 ต.ค. 65/ 17-24 พ.ย.65/ 23-30 พ.ย. 65/ 2-9 ธ.ค. 65 / 
 24-31 ม.ค. 66/ 11-18 ก.พ. 66 / 23 ก.พ. – 2 มี.ค. 66 / 11-18 มี.ค. 66 / 18-25 มี.ค. 66 /  

ราคาทัวร์ 59,900 บาท (เทศกาลปีใหม่) : 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 66 / 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 66  
 
 

อตัราค่าบริการ   ก.ย. 65 - มี.ค. 66 ปีใหม่  

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เดก็อายมุากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พกักบั
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

53,900 59,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 5,500 6,500 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ตอ้งเสริมเตียง 49,900 54,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์  เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เทา่นั้น) 

80,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน(BKK-IST-NAV//ADB-IST-BKK) 22,000 24,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 24 มิ.ย. 65) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษใีนทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
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▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าเจา้หนา้ที่ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

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

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

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

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเทีย่วบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้า
เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเทา่นั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพ่กัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
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▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

8 วัน 5 คืน คลาสสิค แกรนด์ตุรก ี
(บินภายใน 2 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ า้ +ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส) 

 
ราคาทัวร์ 53,900 บาท :     19-26 ก.ย. 65    12-19 ต.ค. 65    21-28 ต.ค. 65    

17-24 พ.ย.65  23-30 พ.ย. 65      2-9 ธ.ค. 65     
24-31 ม.ค. 66   11-18 ก.พ. 66    23 ก.พ. – 2 มี.ค. 66    
11-18 มี.ค. 66    18-25 มี.ค. 66   

ราคาทัวร์ 59,900 บาท (เทศกาลปีใหม่) :   26 ธ.ค.-2 ม.ค. 66   27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 66  

 
 
ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อีเมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ  

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


