
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพยีง 45,900.- 
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 บินตรง + บินภายใน 1 ครัง้ !! โปรแกรมสวย ไม่เหนื่อย   

 เขา้ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ 

 ชมเมืองอีสตันบูล เขา้ชมสเุหร่าสีนํ้าเงิน  และสเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย 

 เท่ียวท้ังที !! ตอ้งมีมา้ไม ้แห่งเมืองทรอย 

 ขึ้นเคเบ้ิลคาร.์....เขา้ชมอะโครโพลิส ณ เมืองเพอรก์ามมั 

 เขา้ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย ์ปราสาทปยุฝ้าย ณ เมืองปามุคคาเล่ 

 ล่องเรือชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ณ เมืองอัลทาเลีย...ริเวยีร่าแห่งตรุก ี

 สรรสรา้งประสบการณใ์หม่นอนโรงแรมสไตลถ้ํ์า 1 คืน ณ เมืองคัพปาโดเชีย 

 ท่ีพกัหรโูรงแรมระดับ 5 ดาว ตลอดการเดินทาง                           
ตุรกี ดินแดนท่ีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากน้ันยงั

เป็นจุดกาํเนิดของประวติัศาสตรท่ี์นับยอ้นหลงัไปไดไ้กลถึงยุคก่อนประวติัศาสตรท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในโลก เร่ือยมาจนถึงยุค

ของกรีกและโรมนัอนัรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตันบูล ซึ่งเคยสมัพนัธ์กบัทางเอเชีย ในฐานะเมือง

ท่ีเป็นคู่คา้ผา้ไหมท่ีส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อใหเ้กิดเป็นเสน้ทางสายไหมท่ีมีชื่อเสียง ยงัเป็น

ดินแดนท่ีไดช้ื่อว่าอาณาจกัรของออตโตมาน ซึ่งในความจินตนาการของท่านคิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมท่ีเคร่งครัด 

แต่ในความเป็นจริงแลว้เพียบพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปทุกอยา่ง 
 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

กาํหนดวนัเดินทาง 

กนัยายน 21 - 30 กนัยายน 2562 45,900.- 
ตลุาคม 16 – 25 ตลุาคม 2562 45,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ อีสตันบูล BKK-IST TK 069 23.00-05.20+1 

วนัท่ีเกา้ ไคเซอร่ี อีสตันบูล ASR-IST TK 2013 14.40-16.20 

วนัท่ีเกา้ อีสตันบูล กรุงเทพฯ IST-BKK TK 064 20.15-09.50+1 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – อีสตนับลู 

20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว U เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 โดย

มีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอีสตันบลู เท่ียวบินท่ี TK 069 (ใชเ้วลาบินประมาณ  

10.30 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

วนัที่ 2 อีสตนับูล                                   

05.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตันบูล ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธี

การตรวจเอกสารคนเขา้เมือง และศุลกากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 กรุงอีสตลับูล (Istanbul) เป็นมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็น

เมืองท่ีมีความงดงามในประวติัศาสตรโ์ลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุค
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สมยัของกรีกและโรมนั ในสมยัของพวกกรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุ

อยู่ในระหว่าง 675 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.330 จึงได้เสียใหแ้ก่

อาณาจกัรโรมนั  และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมนัทางดา้นตะวนัออก ใน

นามของ กรุงคอนสแตนติโนเปิล จนกระทัง่ถึง ค.ศ.1453 จึงไดถู้กพวก

ออตโตมาน ทําลายลงและเปล่ียนชื่อมาเป็น อีสตันบูล และไดร้ับการข้ึน

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985 

นําท่านไปเท่ียวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง

แห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานท่ีท่ีแข่งกีฬารถมา้ศึกของชาวโรมนั 

และของจกัรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแค่เสา 3 ตน้ คือ

เสาตน้แรก โอเบลิสกแ์ห่งฟาโรหท์ุตโมซิสที่ 3 ซึ่งถูกสรา้งมาตั้งแต่ 1500 

ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอรเ์พนไทน ์ซึ่งถูกสรา้งข้ึนมา 497 ปี

ก่อนคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาตน้สุดทา้ย สถานท่ีน้ีได้

ถูกสรา้งข้ึนประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์                       

นําท่านเขา้ชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีสรา้งข้ึนบน

พื้ นท่ีซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นวังท่ีประทับของจกัรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูก

ตบแต่งดว้ยกระเบื้ องสีน้ําเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ตน้ ถูก

สรา้งโดยสุลตา่นอาหเ์มต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616                       

นําท่านเข้าชม เซ้นต์ โซเฟีย (St.Sophia) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลางและเป็นโบสถ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวคริสต์ เพื่อ

แสดงถึงความอัจฉริยะและพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจกัรโรมันถูก

สรา้งข้ึนในปีค.ศ.360 โดยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสรา้ง

ข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาทําลายและสรา้งข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.537 โดย

จกัรพรรดิจสัติเนียนและจวบจนวาระสุดทา้ย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

ต่อมาไดถู้กสถาปนาเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของอิสลามชื่อ 

อายา ซอฟยา นําท่านเขา้ชม อ่างเก็บนํ้าใตดิ้น หรืออุโมงคส์่งนํ้าใตดิ้น 

(Yerebatan Sarnici) สรา้งในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยั

จกัรพรรดิจสัติเนียน เพื่อกกัเก็บน้ําเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั ปัจจุบนัไดร้บัการ

บูรณะอยา่งดี สะอาดเรียบรอ้ย มีความขลงั มีทางเดินปูนราวไมก้ั้นเดินทะลุ

ได้ทัว่ เป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์เร่ือง James Bond ตอน Greeting 

From Moscow  เสาตน้ท่ีแปลกตาท่ีสุดคือ เสาท่ีสลักเป็นรูปดวงตานกยูง 

หยดน้ําตาหรือดวงตาปีศาจ ตามแต่ใครจะเห็นเป็นรูปใด เรียกชื่อวา่ Forum 

Tauri  และเสาอีก 2 ตน้ท่ีไม่ ควรพลาดชม ไดแ้ก่ เสาท่ีมีหวัของเมดูซา กลบั

หัว วางเป็นฐาน และอีกเสาหน่ึงหวัเมดูซาตะแคงขวาอยู่เพราะเป็นเคล็ด

ไม่ใหเ้มดูซามองใครแลว้จะกลายเป็นหิน แต่จะใหอ้ยู่เฝ้าอ่างเก็บน้ําแห่งน้ี

ตลอดไป 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวงัท็อปกาปิ ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทบั

ของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมนัหลายองค ์ในปัจจุบนัพระราชวงัท็อปกาปิ 

กลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํ้าค่า อาทิ เพชร 

96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต 

ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านท่ีไดป้กครองในอาณาจกัรแห่งน้ีฯลฯ 

นําท่านไปเลือกซื้ อสินคา้ท่ี ตลาดอียิปต ์หรือสไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลาดท่ี

ถูกสรา้งข้ึนตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 17 ซึ่งทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ท่ีอยูใ่กล้

กบัสะพานกาลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่นและเสื้ อผา้ 

และยงัมีเคร่ืองเทศ ผลไมแ้หง้ถัว่ต่างๆ น้ํามนัมะกอก ฯ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สู่ที่พกั HILTON BOSPHORUS HOTEL หรือเทียบเท่า อีสตนับูล 

วนัที่ 3 อีสตนับูล - ชานัคคาเล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งเป็นช่องแคบท่ีเชื่อมทะเลดํา

กับทะเลมาร์มาร่า มีความยาวประมาณ 32กม. ความกวา้งตั้งแต่ 500 

เมตร จนถึง 3 กม. ซึ่งถือว่าท่ีสุดของยุโรปและเอเชียมาพบกันท่ีน่ี ชม

ทิวทัศน์ทั้ งสองข้างจะสวยงามตระการตาของบอสฟอรัส ท่ี เ ป็นจุด

ยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อม ปืน

ตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace) 

พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมอจิท ซึ่งเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิ

ออตโตมาน ซึ่งไดข้ยายอาํนาจออกไปอยา่งกวา้งขวางพระราชวงัแห่งน้ีเป็น

ศิลปะผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกท่ีไดร้ับการตกแต่งอย่าง

สวยงาม และภายนอกยังประกอบไปดว้ยสวนไมด้อกท่ีปลูกรายลอ้มตัว

พระราชวงั ชมภายในพระราชวงัประดับดว้ยโคมไฟระยา้และท่ีน่าต่ืนตา ก็

คือ โคมไฟอันมหึมาหนักถึง 4 ตัน และนาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะชี้ บอก

เวลา 09.05 น.เป็นนิจนิรันดรเพื่อท่ีระลึกถึงการจากไปของท่าน คามาล 

อตาเติร์ก (Kamal Ataturk) ซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาติผู ้ท่ีบดขยี้ กองทัพของ

องักฤษท่ีกาลิโปลี ในสมยัสงครามโลกครัง่ท่ี 1 
นําท่านไปยังย่านการคา้ชื่อดัง แกรนด ์บาซาร ์(Grand Bazaar) ซึ่งเป็น

ตลาดเก่าแก่ท่ีสรา้งในสมัยกลางปีคริสตวรรษท่ี 15 มีรา้นคา้มากมายถึง 

4,000 รา้น ซึ่งเป็นตลาดคา้พรมและเคร่ืองเงินทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี  

ใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้ อสินคา้ต่างๆท่ีใหท้่านไดซ้ื้ ออย่าง

มากมาย 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากน้ันนําท่านเดินทางเรียบชายฝั่งทะเลไปยงับริเวณ แหลมแกลลิโปลี 

เพื่อท่ีจะนําท่านขา้มฟากโดยเรือผ่านทางช่องแคบของทะเลมารม์าร่า และ

ออกเดินทางไปยงั เมืองชานัคคาเล ตั้งอยูริ่มทะเลมารม์าร่า และติดกบั

ทะเลอีเจียน ซึ่งมีชื่อเสียงในดา้นการท่องเท่ียว เพระวา่มีซากโบราณสถานท่ี

ถูกสรา้งข้ึนในสมยัโรมนัหลายแห่ง 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่า ชานัคคาเล 

วนัที่ 4 ชานัคคาเล – ทรอย – เพอรก์ามมั - คูซาดาซี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เมืองทรอย เขา้ชมความสวยงามของ มา้

ไมโ้ทรจาน ท่ีเคยเป็นตน้แบบ ซึ่งถูกนํามาใชใ้นการทาํสงครามเม่ือปี 

1,000-700 ก่อนคริสตกาล พรอ้มกบัชมสิ่งโบราณสถานต่างๆ มากมายท่ี

ถูกสรา้งข้ึนในอดีตท่ีเคยรุ่งเรืองเช่น โรงละคร ปราสาทท่ีถูกขุดคน้ข้ึนมาใน

บริเวณใกล ้ๆ กนั และไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเพอรก์ามมั 

จากน้ันนําท่าน ขึ้ นกระเชา้เคเบ้ิลคาร ์ไปชม โบราณสถานต่าง ๆ ท่ียังคง

ความสวยงามของ อะโครโพลิส ท่ีถูกสรา้งข้ึนบนเนินเขา ในสมยัท่ีพวกกรีกเขา้

มาปกครองท่ีบริเวณน้ัน และมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมืองน้ียงัเป็น

เมืองศูนยก์ลางของการแพทยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในขณะน้ัน และยงัเป็นโรงเรียนสอน

เกี่ยวกบัจิตวิทยาแห่งแรกของโลก 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านแวะ ชมรา้นขนมของฝาก เตอรกิ์ช ดีไลท ์พรอ้มจับจ่ายซื้ อของ

ฝากตามอธัยาศยั 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี แปลวา่ “เกาะนก” ตั้งอยูท่างตะวนัตก

เฉียงใตข้องตุรกี ติดกบัชายฝั่งทะเลอีเจียน โดยผ่านเมืองอีซเมียร ์

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า คาซาดาซี 

วนัที่ 5 คูซาดาซี – เมืองโบราณเอพฟิซุส – ปามุคคาเล ่                                                                   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนังคุณภาพสูง ซึ่งผลิตเส้ือหนังแบรนด์

ดงัในอิตาลีและอิสระใหท้่านเลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั 
จากน้ันนําท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 

ชม.) ซึ่งเป็นเมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีท่ีสุดเมืองหน่ึง 

และเคยเป็นท่ีอยู่ของชาวไอโอเนียนจากกรีก นําท่านเขา้ชม เมืองโบราณ

เอฟฟิซุส City of Ephesus อดีตเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักร

โรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซล
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ซุส Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ   วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮ

เดรียน Temple of Hadrian สรา้งข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดด

เด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก หอ้งอาบน้ําโรมนัโบราณ 

Roman Bath ท่ียังคงเหลือร่องรอยของหอ้งน้ํา หอ้งอบไอน้ํา ใหเ้ห็นอยู่

จนถึงทุกวนัน้ี จากน้ันปิด  ทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสรา้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนคร

เอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้

เป็นท่ีนั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยุคน้ัน สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้

ยิ่งใหญ่มากข้ึน ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2015 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

หลังจากน้ันนําท่านเขา้ชม บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่ง

เชื่อกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละสิ้ นพระชนมใ์นบา้งหลงั

น้ี ถูกคน้พบอย่าปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ชื่อ แอนนา แค

เทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 

ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง 

เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 

1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายใน

มีรูปป้ัน  ของพระแม่มารี ซึ่งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท่ี์ 6 ไดเ้คยเสด็จ

เยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกน้ําสามก๊อก ท่ีมีความเชื่อว่าเป็น

กอ๊กน้ําท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเชื่อในเร่ือง สุขภาพ ความรํา่รวย และ

ความรกั ถดัจากกอ๊กน้ําเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวา่หากตอ้งการ

ใหส้ิ่งท่ี  ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผูกไวแ้ลว้

อธิษฐาน  

 

 

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง)เมืองท่ีมีน้ําพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อกไซด์ไหลข้ึนมาจากใตดิ้นเป็น

เวลานับพันปีมาแล้วจากการไหลของน้ําพุเกลือแร่ร้อนน้ีได้ก่อให้เกิด

ทศันียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น 

   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั COLOSSAE HOTEL หรือเทียบเท่า  ปามุคคาเล่ 

วนัที่ 6 ปามุคคาเล่ – อนัตาเลีย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่รอ้น เน่ืองจากท่ีส่วน

ใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซียม  บ่อน้ําพุเกลือแร่ร้อนน้ีได้

ก่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการ

แข็งตัวของ แคลเซียมทําใหเ้กิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลัน่เป็น
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ทาง น้ํายาว ได้รับการ ข้ึนทะเบียนให้เ ป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1988 
จากน้ันนําท่านชม เมืองโบราณเฮียราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็น

สถานท่ีบาํบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริยย์ูเมเนสท่ี 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 

ก่อนคริสต์กาล สถานท่ีแห่งน้ีมี แผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลายครั้งปีค.ศ 1334 

จึง ไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้ําศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่ง

ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์า

มุคคาเล โรงอาบน้ําโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน 
นําท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นขายของที่ระลึกพ้ืนเมือง เช่น ผ้าพื้ นเมือง พวง

กุญแจ กระเป๋า และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย (Antalya) (ระยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้งอยูริ่มชายฝั่งทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง

ประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถยอ้นกลับไป

ประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล สาํหรบัตัวเมืองน้ันตั้งอยู่บนท่ีราบชายฝั่ง

แคบๆท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม จนนักท่องเท่ียวท่ีเคยมา

เยือนลว้นใหก้ารยกย่องว่าเป็น ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซึ่งสถานท่ีท่องเท่ียว

ภายในเมืองน้ันก็มีทั้งส่วนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและท่องเท่ียว

ทางประวติัศาสตรท่ี์ถือวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั ADONIS HOTEL  หรือเทียบเท่า  อนัตาเลีย 

วนัท่ี 7 อนัตาเลีย – คอนยา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 จากน้ันนําท่านชม ประตูเฮเดรียน (Hadrian’s Gate) ประตูชยัซึ่งสรา้งข้ึน

ตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วง

ศตวรรษท่ี 2โดยประตูน้ันถูกสรา้งข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ จาํนวน 3 ประตู 

ซึ่งถือวา่เป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกดว้ย  

จากน้ันนําท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหน่ึงของทะเล

เมดิเตอรเ์น่ียน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่าแห่ง

ตุรกี” ใหท้่านไดส้ัมผัสอย่างใกลช้ิดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกับเรือ

โจรสลัด เรือจะพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดับ 5 

ดาว สรา้งเรียงรายอยูต่ามหน้าผา และท่ีพลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชม

น้ําตกท่ีไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน นับว่าเป็นความ

แปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากน้ําตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลง

ดา้นล่างจะเป็นลําธารน้ํา นับว่าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียว

อยา่งท่านไม่ควรพลาด 

 



 
 

8                                                                                                                                              
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์เก  ้ เมืองท่ีมีความสําคัญของโลก

โบราณ ในอดีตเป็นท่ีอยู่อาศยัของพวกฮิทไตเ้มืองประมาณ 1,500 ปีก่อน

คริสตกาล และไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2009 
นําท่านเขา้ชม โรงละครที่ย่ิงใหญ่ แอสเพนโดส สัมผัสอย่างใกลช้ิดซึ่งมี

ความสวยงาม และสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดง

ดา้นหลัง สถานท่ีน้ีถูกสรา้งข้ึนหลายชั้นท่ีน่ีมีหอ้งสําหรับนักแสดงเพื่อไว ้

เปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย 

 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ใน

อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 

รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีสาํคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย และไดร้บัการข้ึน

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั GRANG KONYA HOTEL  หรือเทียบเท่า คอนยา่ 

วนัท่ี 8 คอนยา่ - คพัปาโดเซีย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

 

จากน้ันนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา หรือสาํนักลมวน เร่ิมก่อตั้ง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1231 ก่อตั้งโดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึ่งเชื่อกนัวา่ชาย

คนน้ีเป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสต ์ใหเ้ปล่ียนมานับถือศาสนา

อิสลามโดยมีพื้ นฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ คัพปาโดเซีย (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 

ชม.)ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรยซ์ึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหล

ออกมาปกคลุมพื้ นท่ี เม่ือวนัเวลาผ่านไปนับลา้นปี พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตัว

แปรท่ีก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขากรวยหินและเสา

รูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 1,000 ตร.กม.ระหว่างทางท่านจะ

ไดช้มวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพท่ีสวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขา

รวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

นําท่านแวะชม โรงงานเซรามิค และโรงงานทอพรม ใหท้่านเลือกซื้ อของ

ฝากตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําจากน้ันนําท่านเขา้ชม นครใตดิ้น (Underground City of Kaymakli) 

ซึ่งถูกทําข้ึนในศตวรรษท่ี 4 ไดถู้กขุดลึกลงไปสําหรับใชเ้ป็นท่ีหลบซ่อน

ประมาณ 5,000-7,000 คน ท่ีไดห้ลบหนีจากการรุกรานของศัตรู และ

พวกท่ีต่อตา้นไม่ยอมรบันับถือศาสนาอ่ืน ๆ ใหท้่านชมความเป็นอยูท่ี่ใตดิ้น 

ซึ่งไดถู้กวางรากฐานทางดา้นสาธารณูปโภคไวเ้ป็นอย่างดี หอ้งครวั หอ้งทํา

ไวน์ หอ้งเก็บอาหาร พรอ้มทั้งยงัมีระบบระบายอากาศ และอ่ืน ๆ อีก 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งของโรงแรม   

เข้าสู่ท่ีพกั ANATOLIAN HOUSE CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า 

จากน้ันนําท่านไปชมการแสดงพ้ืนเมืองและระบาํหน้าทอ้งประกอบ

ดนตรีของสาวน้อยชาวตุรก ี

คพัปาโดเซีย 

วนัที่ 9 คพัปาโดเซีย – อีสตนับล ู 

05.00 น. สาํหรบัท่านที่สนใจจะข้ึนบอลลูน ชมความงามของเมืองคพัปาโดเซีย ซึ่ง

ครอบคลุมบริเวณ 5 จงัหวดั ซึ่งประกอบไปดว้ย อัคซาเรย ์เคยเ์ซอรี ไคร์

เชอร ์เนฟเชอรแ์ละนิกเด ท่ีเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆท่ีงดงาม จะมีเจา้หน้าท่ีมารบัท่านท่ีบริเวณล๊

อบบี้ ของโรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณไป-กลับ 1 ชม. และอยู่บน

บอลลูนประมาณ 45-50 นาที ค่าใชจ้่ายท่านละประมาณ USD 230.- 

/กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์กอเรเม (Goreme Museum)  ซึ่งเป็น

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่ีเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วงคริสตศวรรษท่ี 

9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็น

จาํนวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่า

ลัทธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ และไดร้ับการข้ึนทะเบียน ใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 

 

12.00 น. นําท่านเดินทางสูส่นามบิน เมืองไคเซอร่ี  

14.40 น. ออกเดินทางสู่ อีสตนับล ูโดยสายการบินสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ 

(TK) เที่ยวบินที่ TK 2013 
 

16.20 น. เดินทางมาถึง อีสตนับล ูเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  

20.15 น. ออกเดินทางจากอีสตนับล ูสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 064 

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ช.ม.) 

 

วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 

09.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการสาํหรบั (อตัราค่าบริการสาํหรบัผูเ้ดินทาง 20 ท่าน ข้ึนไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                         ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                        หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

45,900. -         
10,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

การจองทวัร ์: 
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  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทัวร ์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน 

(เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 

 กรุณาชาํระค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือล่วงหน้า  30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตาม

วนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตันบูล // ไคเซอร่ี-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ 

 โดยสายการบินสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (TK) 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐานตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเคร่ืองด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

 ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ ท่านละ 40 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ท่านละ 30 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 
 

11                                                                                                                                              
 

 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ีย่ืนและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก

ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์

วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรง

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ

คืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30-44 วนั  หกัมดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)  

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10-29 วนั  หกัมดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

เอกสารทาํวีซ่า 

 หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งทาํวีซ่า 

หมายเหตุ : 

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจาํนวนลูกคา้ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

      ราคาทวัรเ์พิ่มท่านละ 2,000 บาท ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื ่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหา

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การ
สูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผู เ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ 
เน่ืองจากมีสิ ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองที่นัง่บน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระ
ค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) 
เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
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 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการ
มาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี
เท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชําระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund 
ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก 
บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะ
ไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมี
ความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกั
แบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศ
ท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุก

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 
ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการ
องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนํา
ข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการ

สูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 
USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) 
หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลง
กระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้

ท่านได ้ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  
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 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 
ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


