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ทัวร์หรู ตุรเคีย 8 วัน 5 คืน 

 
 

เดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2566 
2-9 พ.ค.* / 9-16 พ.ค. / 16-23 พ.ค. / 19-26 พ.ค. /  

25 พ.ค.-1 มิ.ย. / 27 พ.ค.-3 ม.ิย. / 30 พ.ค.-6 มิ.ย. / 2-9 มิ.ย. 
บินภายใน 2 เท่ียว ถ่ายรูปชิคๆ บนเรือยอร์ชส่วนตัว  
พกัโรงแรม5* พกั Cave Hotel 1 คืน อาหารค ่าพร้อมโชว์พิเศษ! 

ฟรี!!...ฮามัม/เตอร์กิชบาธ สครับผิว ท่ีคัปปาโดเกีย 
อิชเมียร์ • เอฟิซัส • ปามุคคาเล่ • คอนย่า • คัปปาโดเกีย 

อิสตันบูล • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (เรือยอร์ชหรูส่วนตัว) 

เร่ิมต้น ... 59,900 บาท 
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***ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาได้ ตามประกาศของสายการบิน*** 

 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ 
 

19.00 น. พบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกท์ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอิน แถว N ประตูทางเขา้ที่ 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 

เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ (TK) สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.00 น. บินสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตรุเคีย โดยเทีย่วบิน TK 69 

 

วันท่ี 2  อิสตนับูล –  อิชเมียร ์ - เอฟิซัส – ปามุคคาเล่ 
 

05.15 น.  ถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย 

  = ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร = 

เดินทางสู่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพื่อขึ้ นเที่ยวบินสู่เมืองอิชเมียร ์(Izmir) 

07.00 น.  บินสู่ สนามบินเมอืงอิชเมียร ์โดยเที่ยวบิน TK2310   

08.05 น.  ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร ์

เดินทางสู่ เมืองเอฟิซัส (City of Ephesus) เมืองอาณาจกัรโรมนัที่มขีนาดใหญท่ี่สุดในทวีปเอเชียในสมยั

น้ัน ในอดีตเอฟิซสัเป็นเมืองใหญท่ี่สดุของโรมนัในคาบสมทุรอนาโตเลีย เป็นศนูยก์ลางการคา้ การคมนาคม 

ตั้งอยู่ริมทะเล  จนไดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมี

ประวตัิศาสตรย์าวนานตั้งแตยุ่คกรกีโบราณ ซากเมืองที่เห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มากทีสุ่ดแหง่หน่ึงใน

โลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่าน้ัน  

รายละเอียดเท่ียวบิน  

วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เที่ยวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ (BKK) อิสตันบูล (IST) TK 69 23.00 05.15+1 

วนัที่สอง อิสตันบูล (IST) อิชเมียร ์(ADB) TK 2310 07.00 08.05 

วนัที่หา้ ไคเซรี่ (ASR) อิสตันบูล (IST) TK 2013 15.00 16.30 

วนัที่แปด อิสตันบูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK 68 01.45 15.25 

http://cherokee.exteen.com/20080325/1-pompeii
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• เขา้ชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่

จนถึงทุกวนัน้ี  

• ชม วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซึ่งเป็นจกัรพรรดทิี่ยิง่ใหญ่อีกพระองคห์น่ึงของ

โรมนั วิหารแหง่น้ีอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์มาก ดา้นหนา้สรา้งเป็นเสาโครนิเธียน 4 ตน้ คู่กลางรองรบัโคง้

ครึ่งวงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมภีาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่าที่มีผมเป็นง ู

• ชมอาคารทีโ่ดดเด่นที่สุดจนเป็นสญัลักษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) 

เป็นอาคารสองชั้น ดา้นหนา้หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกเพือ่รบัแสงสว่างยามเชา้ หอ้งสมุดน้ีสรา้งขึ้ นใน

ราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึง่

เป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัที่ปกครองแควน้เอเชียไมเนอร ์ดา้นหนา้มีรูปป้ันของเทพี 4 องค ์ไดแ้ก่ 

Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแหง่ความด)ี, Ennoia (เทพีแห่งความคิด), Episteme (เทพีแหง่

ความรู)้  

• เขา้ชมสิง่ก่อสรา้งที่มขีนาดใหญท่ี่สุดในเอฟฟิซุสคือ โรงละคร (Great Theatre) ซึง่สรา้งโดยการสกดัไหล่

เขาใหเ้ป็นทีนั่ง่ สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 25,000 คน คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน เดิมสรา้ง

ตั้งแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมาปรบัปรุงซ่อมแซมใหย้ิง่ใหญม่ากขึ้ น  
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

บ่าย  ท่องเที่ยวเมืองเอฟิซสั (ต่อ) 

• ชม บา้นพระแม่มาร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยทีพ่ระแม่มารีอาศัยอยู่และ

สิ้ นพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถกูคน้พบอย่างปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชตีาบอด ชาวเยอรมนัชื่อ แอนน์ แคเทอรีน 

เอมเมอริช (Anne Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้นหนังสือ

อย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มคีนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลังน้ีจนพบ

ในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดยีว ภายในมีรูปป้ันของพระ

แม่มารีซ่ึงพระสนัตะปาปา โป๊ป เบเนดิกต์ที่ 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนที่น่ี บริเวณดา้นนอกของบา้น มกี๊อกน ้า

สามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความศักด์ิสทิธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สขุภาพ ความร า่รวย และความรกั 

ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากตอ้งการใหส้ิ่งที่ปรารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขียน

ลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน  
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• ชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนังคุณภาพสูง และรา้นขนม Turkish Delight อิสระเลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศัย  

เดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ค าว่า “ปามคุคาเล่” ในภาษาตุรเคีย หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” 

Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปูนสีขาวที่เกิดขึ้ นจากธารน ้าใตด้ินที่มี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึง่มีแรห่ินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณทีสู่งมาก ไหล

มาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตัง้อยู่หา่งออกไปทางทิศเหนือ เอ่อลน้ขึ้ นมาเหนือผิวดินและท าปฏิกิริยาจบัตัวแข็ง

เกาะกนัเป็นริ้ ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงาม

แปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณย์ากจะหาที่ใดเหมือน จนท าให ้ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

ท่ีพกั  โรงแรม Adam Pira Thermal / Richmond Thermal / Colossae หรือเทียบเท่า 

โรงแรมมีบริการสระว่ายน ้าจากน ้าแร่ธรรมชาติ ท่านใดท่ีตอ้งการแช่น ้า กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าและหมวกว่ายน ้าไปดว้ย 

 

วันท่ี 3  ปามุคคาเล่ - คอนย่า  
 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

• เขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแหง่น ้าพุเกลือแร่รอ้น ชมหน้าผาที่ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง

ของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหิมะ เมฆหรือปุย

ฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างตา่งๆ อยา่งมหศัจรรย ์น ้าแร่น้ีมี

อุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส คนทอ้งถิ่นจงึนิยมไปอาบหรือน ามาดื่ม เพราะเชื่อว่ามี

คุณสมบตัิในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ใน

อดีตกาลชาวโรมนัเชื่อว่าน ้าพุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย เดินทางสู่เมือง คอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 

รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางที่ส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย เพลิดเพลินกบัทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ

ตลอดสองฝัง่ทาง ของภูมภิาคตอนกลางของประเทศตุรเคีย 
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• เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรือส านักลมวน ซึง่ก่อตัง้ขึ้ นในปี ค.ศ. 1231 โดย 

เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึง่เชื่อกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลามหรือเรียกไดว่้าเป็นผู้

ชกัชวนคนที่นับถือศาสนาครสิต์ใหเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอสิลาม พพิธิภณัฑเ์มฟลานาเดิมเป็นสถานที่

นักบวชในศาสนาอิสลามท าสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย 

ส่วนหน่ึงของพพิธิภณัฑเ์ป็นสสุานของ เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูมี ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ิดตาม 

สานุศิษย ์บิดาและบุตรของเมฟลานา  

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

ท่ีพกั  โรงแรม Grand Konya Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 4 คอนย่า – คัปปาโดเกีย  
 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

เดินทางสู่ ภูมิภาคคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกบั คาราวานซาราย (Caravanserei) 

ที่พกัแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคา้ระหว่างทางของชาวเตริก์ในสมยัออตโตมนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme)  

• เขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 เป็นความคิดของชาวคริสตท์ี่

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ า้เป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน

จากชนเผ่าลัทธิอ่ืนที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเผยแพร่ในดินแดนคปัปาโดเกยี 

ผูค้นแถบน้ีนับถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล” เดนิทางมา

เผยแผ่ศาสนาครสิต์ในคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยุคน้ันจะไม่ใหก้ารยอมรบั ท า

ใหผู้นั้บถือศาสนาครสิต์ในคปัปาโดเกยีตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรงัควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถ า้ขุด

พื้ นดินลงไปเป็นอุโมงคเ์กดิเป็นเมืองใตด้ินขึ้ นมาและไดข้ดุเจาะบริเวณเกอเรเมท าเป็นโบสถ์ถ ้าจ านวน

มากกระทัง่ในครสิต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมนัใหก้ารยอมรบัศาสนาครสิต์ ส าหรบัโบสถ์ถ า้ในเกอเรเม 

ว่ากนัว่ามถีึง 365 หลังดว้ยกนั (สรา้งตามจ านวนวนัใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบนัเปิดใหช้มเพียงบางส่วน

เท่าน้ัน  

• ชม โรงงานทอพรมและโรงงานอญัมณี จบัจ่ายซื้ อของฝากตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

ท่ีพกั  โรงแรม Yunak Evleri Cave Hotel หรือเทียบเท่า   

**พิเศษ**ฟร!ี! ฮามัม/เตอรก์ิชบาธ สครบัผิว 
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วันท่ี 5  คัปปาโดเกีย - อิสตนับูล 
 

สามารถเลือกซื้ อ Optional Hot Air Balloon Tour ได ้ราคาประมาณ USD 220-240 ต่อท่าน (**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)  

- Hot Air Balloon Tour ไม่ไดร้วมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ 

- การด าเนินการใดๆ ของบริษัทบอลลูนอยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ กบับริษัททัวร ์ 

- ปัจจุบนัมีบริษัทบอลลูนมากมายท้ังท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การซื้ อทัวรค์วรเลือกซื้ อกบับริษัทท่ีมีความน่าเชื่อถือและถูก

กฎหมายเท่าน้ัน 

- Hot Air Balloon Tour อาจมีการยกเลิกกะทันหนั ขึ้ นกบัสภาพความพรอ้มของอุปกรณ์ ตัวบอลลูน และสภาพอากาศ โดย

ค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- ประกนัภยัการเดินทางท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท  

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

• เขา้ชม นครใตด้นิ (Kaymakli Underground City) ซึ่งเป็นเมอืงใตด้ินทีม่ีครบทุกอย่าง ทั้งหอ้งโถง 

หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึง่สาเหตุแทจ้รงิ

ของการสรา้งเมืองใตด้ินปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้แต่ส่วนใหญล่งความเห็นว่าเป็นการสรา้งเพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบ

ภยัจากขา้ศกึศัตรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญขุ่ดลกึลงไปใตด้ินหลายชั้น แต่

ว่าอากาศในน้ันกลับถ่ายเทเย็นสบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลีย่ทัง้ปีประมาณ 17-18 

องศาเซลเซียส หนา้รอ้นอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น 
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กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย ท่องเที่ยวใน เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา 

ร่องลกึ เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ทีง่ดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแกภ่าษาฮิต

ไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธุ์ดี” ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุร

เคีย เป็นพื้ นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ลา้นปีที่แลว้ เถา้

ลาวาที่พ่นออกมาและเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจายทัว่บรเิวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้ นมา จากน้ัน

กระแส น ้า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็น

ภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปดว้ยหนิรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดั

รูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื้ นที่เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 

ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ื้ นที่มหศัจรรยแ์หง่น้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่แรกของตรุเคีย 
 

 
 

เดินทางสู่ สนามบินไคเซรี่ (ASR) เพื่อเดินทางสู่อิสตันบูล 

15.00 น.  บินสู่อิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2013 

16.30 น.  ถึงสนามบินอิสตันบูล 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  โรงแรม Crown Plaza Hotel Harbiye หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6  อิสตนับูล 
 

(โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตันบูล อาจถูกสลับสถานที่ท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพิธภัณฑต่์างๆ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

ท่องเที่ยวในอิสตนับูล 

• เขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบแซนไทน์ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 

สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึ้ นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้

เป็นโบสถ์คริสต์ แตห่ลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลี่ยนโบสถ์ดงักลา่วมาเป็นมสัยิด 

แต่ไดเ้ปลี่ยนเป็นพิพธิภณัฑส์ถานแหง่ชาติในสมยั เคมาล อตาเติรก์ หลงัจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาครสิต์

เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้
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ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมภีาพประดับโมเสกทองทีส่มบูรณ์บ่งบอกถงึความศรทัธาอนัแรง

กลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อครสิต์ศาสนา  

• เขา้ชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) สรา้งขึ้ นในสมยัสุลตา่นเมหเ์มตที่ 2 หรือ เมหเ์มตผูพ้ิชติ 

ภายหลงัทีท่รงตีกรงุคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสตันบูลในปัจจบุนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงคท์ี่จะให้

เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดใหม้กีารสรา้งพระราชวงัน้ีขึ้ นเป็นที่ประทับอย่าง

ถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบ

ดว้ยก าแพงสงูตามแนวฝัง่ทะเลมารม์ารา ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยต าหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระ

คลังมหาสมบตัิ มสัยิด หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพธิภณัฑส์ถาน

แห่งชาตทิี่ใชเ้ก็บมหาสมบตัิอนัล า้ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดับมรกต เครื่องลายคราม

จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสลุต่านในแต่ละยุคสมยั  

• ชมความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสรา้งของชาวโรมนัในอดีต อ่างเก็บน ้าใตด้ินเยเรบาตนั (Underground 

Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มีขนาดใหญท่ี่สุดในอิสตันบูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถึง 88,000 

ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ้ นต้ังแต่ครสิต์ศตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงค์ มีเสากรกีตน้สูงใหญ่ค า้เรียงรายเป็นแถว

ถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ที่เด่นมากคือ เสาเมดซู่า 
 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (อาหารจีน) 

บ่าย  ท่องเที่ยวในอิสตนับูล (ต่อ)   

• เขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสรา้งขึ้ นในสมยัสลุต่านอาหเ์มตที่ 1 ซึ่งมพีระประสงคท์ี่จะ

สรา้งมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัใหม้คีวามงดงามและยิง่ใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) 

ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยสุเหร่าแหง่น้ีสรา้งประจนัหน้ากบัโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม 

โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยงัคงเป็นโบสถ์ที่มขีนาดใหญท่ี่สุดในตุรเคียจวบจนปัจจุบนั  

• ชม สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน หรือ ฮิปโปโดรม”(Hippodrome) หรือ จตัุรสัสุลต่านอาหเ์มต สรา้งขึ้ น

ในสมยัจกัรพรรดิ เซปตมิิอุส เซเวรสุ เพื่อใชเ้ป็นที่จดัแสดงกจิกรรมตา่งๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของ

จกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ้ น ตรงกลางเป็นที่ตัง้แสดงประติมากรรม

ต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานที่แหง่น้ีใชเ้ป็นที่จดังานพิธี แต่ใน

ปัจจุบนัเหลือเพยีงพื้ นที่ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลตา่นอาหเ์มตซึ่งเป็นที่ตัง้ของเสาโอเบลิสก์ 3 ตน้คือ เสาที่

สรา้งในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรหท์ุตโมซิสที่ 3 ถกูน ากลับมาไวท้ี่อิสตันบูล เสาตน้ทีส่องคือ เสางู และ

เสาตน้ที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7   

• ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ชื่อดัง แกรนดบ์าซาร”์(Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแกท่ี่สรา้งในสมยักลาง ค.ศ. 

15 เป็นตลาดคา้พรมและทองที่ใหญท่ี่สดุของตุรเคีย มรีา้นคา้กว่า 4,000 รา้น เพลิดเพลินกบัการเลือก

ซื้ อสินคา้ที่มชีื่อเสยีงของตุรเคยีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 
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ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (อาหารไทย) 

ท่ีพกั  โรงแรม Crown Plaza Hotel Harbiye หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ด  อิสตนับูล  
 

(โปรแกรมท่องเที่ยวในอิสตันบูล อาจถูกสลับสถานที่ท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพิพิธภัณฑต่์างๆ) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

• เขา้ชม พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจริญอยา่ง

สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซึ่งไดแ้ผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 

พระราชวงัแหง่น้ีสรา้งโดย สุลตา่น อบัดุล เมซิต ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิ้ น 12 ปี เพราะ

ความทีสุ่ลตา่นทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดงัน้ันไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิต 

ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทัง้สิ้ น พระราชวงัแหง่น้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาว

อารเ์มเนีย ชื่อ บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม 

ภายนอกพระราชวงัประดับตกแตง่ดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของช่องแคบ

บอสฟอรสั ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟ

มหึมาหนัก 4.5 ตัน ซึง่แขวนไวอ้ย่างโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ท่องเที่ยวในอิสตนับูล (ต่อ) 

• ล่องเรือยอรช์ส่วนตวัชมช่องแคบบอสฟอรสั (พรอ้มบริการของว่าง ไวนข์าวและไวนแ์ดง) ซึง่เป็น

ช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black Sea) กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้ น

ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสดุขอบของทวีปยุโรปและ

สุดขอบของทวีปเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่ นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์

ที่ส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุเคียอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนต้ังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหลา่น้ี ว่า

กนัว่าจนกระทัง่ถงึยุคของการน าเอาเรือปืนใหญม่าใช ้และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถลม่จน

เสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทัง้น้ีเป็นเพราะป้อมปืนดังกลา่วน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพาน

บอสฟอรสัซึง่ท าใหเ้กิดการเดินทางไปมาระหว่างฝัง่เอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้ น ขณะทีล่่องเรือ

เพลิดเพลินกบัทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตลย์ุโรปของ

บรรดาเศรษฐี ซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิ้ น  
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• ชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์กต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ เลือกซื้ อของฝากไดใ้นราคา

ย่อมเยาว ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื่องชื่อของตรุเคีย แอปริคอท

หรือจะเป็นถัว่พิสตาชิโอ ซึง่มีใหเ้ลือกซื้ อมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

เดินทางสูส่นามบินอิสตันบูล  

 

วันท่ีแปด  กรุงเทพฯ 
 

01.45 น.  บินสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่TK 68  

15.25 น.   เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

---------- BON VOYAGE ---------- 
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ทัวร์หรู ตุรเคีย 8 วัน 5 คืน 
เดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2566 

2-9 พ.ค.* / 9-16 พ.ค. / 16-23 พ.ค. / 19-26 พ.ค. /  
25 พ.ค.-1 มิ.ย. / 27 พ.ค.-3 ม.ิย. / 30 พ.ค.-6 มิ.ย. / 2-9 มิ.ย.   

 

รายละเอียดและค่าบริการ 2-9 พ.ค. 2566 
พฤษภาคม-มิถุนายน 

2566 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 
ท่านละ 64,900 บาท 59,900 บาท 

เด็กอายุ 2-12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  

(ไมม่ีเตียงเสริม)  
ท่านละ 64,900 บาท 59,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 12,000 บาท 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน  

(BKK-IST-ADB // ASR-IST-BKK)  
ลดท่านละ 25,000 บาท 

อพัเกรดตัว๋เครื่องบิน Business Class  

(BKK-IST-ADB // ASR-IST-BKK)  
เพ่ิมท่านละ 

โปรดตรวจสอบ 

สามารถยืนยนัราคาที่แน่นอนไดเ้มื่อท าการจองและที่นัง่ Confirm แลว้เท่าน้ัน 

ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น และ หวัหน้าทัวร ์ 

เรียกเก็บในใบแจง้ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือ 
เพ่ิมท่านละ 2,200 บาท 

ภาษีน ้ามนัจากสายการบิน 

ค านวณ ณ วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
 อาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมตามประกาศของสายการบิน 

หมายเหตุ: หอ้งพกัแบบ 3 เตียง ส าหรับผูเ้ดินทาง 3 ท่าน มีใหบ้ริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน แนะน าใหเ้ลือกพกั 2 หอ้ง จะ

สะดวกสบายในการเดินทางมากกว่า 

 

ค่าบริการน้ีรวม: 

• ตัว๋เครื่องบินชั้น Economy Class เสน้ทาง BKK-IST-ADB // ASR-IST-BKK โดยสายการบิน TK พรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าทีส่ายการบินก าหนด 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด – ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กก. 

กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand Carry) - น ้าหนักไม่เกิน 7 กก. ตาม

ขนาดทีส่ายการบินก าหนด 

• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

• ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ 

ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท คา่

รกัษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 7 วนั วงเงนิ 

40,000 บาท (ประกนัภยัครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายุไมเ่กนิ 75 

ปีเท่าน้ัน ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุมากกว่า 75 ปีจะมคี่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ซึง่เรียกเก็บในใบแจง้ค่าใชจ้า่ยส่วนที่เหลือ) 

• ค่าทีพ่กั (แบบหอ้งพกัคู่) 

• ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ, คา่พาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุในโปรแกรม 

• หวัหน้าทัวร ์(คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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ค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น และหวัหน้าทัวร ์

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เช่น คา่ซกัรีด, โทรศพัท์-แฟกซ,์ ค่าอินเตอรเ์น็ต/WIFI, เครื่องดื่มมินิบาร,์ ค่าน ้าหนักกระเป๋าที่เกิน

จากทีส่ายการบินก าหนด และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

• ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (ในกรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงิน จะตอ้งช าระภาษีมลูค่าเพิ่มและ

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม) 
 

การช าระเงิน 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่ 20,000 บาท/ท่าน (ภายใน 3 วนั หลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน) 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดนิทาง 

ยกเลิก 45 วนั ก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง (ถา้มี) 

ยกเลิก 31-44 วนั ก่อนเดินทาง เก็บค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้ น (ถา้มี)    

ยกเลิก 15-30 วนั ก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของคา่ทัวร ์+ คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้ น (ถา้มี)    

ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทัวร ์
 

หมายเหตุ: 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่

ท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรกหรือคืนค่าเขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั เช่น การเปลี่ยนแปลง

เที่ยวบิน/เปลี่ยนแปลงตารางบินโดยสายการบิน การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยั

ธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้าก

ที่สุด 

• การท่องเทีย่วน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเรียกรอ้งเงนิคืน ใน

กรณีที่ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบ้ริการทีท่างทัวรจ์ดัให ้ยกเวน้ว่าผูเ้ดินทางไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อน

เดินทาง 

• หากถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หลบหนีเขา้เมือง รวมถงึสาเหตุอ่ืนๆ ซึง่

ถือเป็นกฎหมายของประเทศน้ันๆ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นและไมส่ามารถคืนเงินค่าทัวรท์ีช่ าระ

มาแลว้ 

• การเดินทางจะตอ้งใช ้“หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมู” เทา่น้ัน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหน่ึงจากการใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

รบัผิดชอบค่าเสียหายรวมถึงค่าใชจ้่ายตา่งๆ ที่เกิดขึ้ น และไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ 
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กรณเีดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเองและตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ

ยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
 

ตัว๋เครื่องบิน 

• กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

• การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลับ จะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบินเรยีกเก็บ และขึ้ นกบัขอ้ก าหนดและการพิจารณาของสายการบิน ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากที่บรษิัทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเทา่น้ัน (ในกรณทีี่ตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

• ผูเ้ดินทางที่ตอ้งซื้ อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ จะตอ้งแจง้ฝ่ายขายเพื่อยืนยนัการ

เดินทางของโปรแกรมที่ท าการจองรวมถงึเช็คเที่ยวบินที่เดินทางไป/กลับ หากซื้ อตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการ

ยืนยนัจากฝ่ายขาย บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศน้ันๆ 

• การ Request ที่นัง่และอาหารบนเที่ยวบิน จะเป็นไปตามการพิจารณาของสายการบิน ซึง่ทางบริษัทฯ จะด าเนินการ

ส่ง Request ให ้แต่ไม่สามารถแทรกแซงหรือใหค้ ายนืยนัใดๆ ได ้
 

โรงแรมและหอ้งพกั 

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณทีีต่อ้งการพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จะ

ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม แต่ละประเทศ ซึง่อาจไมส่ามารถจดัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง

ตามที่ตอ้งการได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป ไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเทา่น้ัน 

• ในกรณทีี่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เทา่ตัว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปลี่ยนทีพ่กัเป็นเมืองใกลเ้คียงตามความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

• กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบินโดยเด็ดขาด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุ

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญเ่พื่อโหลดใตท้อ้งเครื่อง 

• ของเหลวต่างๆ เช่น น ้าดื่ม ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์เป็นตน้ อนุญาตใหถ้ือขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น 

ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. ใส่รวมกนัในถงุใสพรอ้มแสดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการ

องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

• หากซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

• น ้าหนักสมัภาระที่สายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินจะขึ้ นกบัแต่ละสายการบิน การเรียกเก็บค่าระวาง

น ้าหนักเพิ่มเป็นสทิธิ์ของสายการบิน หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

• กระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักตามทีส่ายการบินก าหนด และขนาดไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” 
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(Centimeter) หากกระเป๋ามนี ้าหนักหรือขนาดเกินจากทีส่ายการบินก าหนด อาจถูกปฏิเสธใหถ้ือขึ้ นเครื่องและตอ้ง

โหลดใตท้อ้งเครื่องแทน 

• ในบางรายการทัวรท์ี่ตอ้งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหน้้อยกว่า

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ทัง้น้ีขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน หากน ้าหนักเกินกว่าทีส่ายการบินก าหนด 

ค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นเป็นความรบัผิดชอบของผูเ้ดินทาง 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

• ไม่ควรใส่ของมีค่าทุกชนิดในกระเป๋าใบใหญท่ี่โหลดใตท้อ้งเครื่อง หากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใช้

ตามกฎของ IATA เทา่น้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่

เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 

• กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) และกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ สูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร)์ 

ประกนัภยัการเดินทางที่บรษิัทจดัท าใหไ้ม่ครอบคลุมในกรณีน้ี และ บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบชดเชยค่าเสยีหายที่เกดิขึ้ น 

 

** การส ารองท่ีนัง่และช าระมัดจ าการเดนิทางเป็นการยอมรบัเงือ่นไขท่ี บริษัทฯ แจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้ ** 
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ทัวร์หรู ตุรเคีย 8 วัน 5 คืน 
เร่ิมต้น ... 59,900 บาท 
แบบฟอรม์การส ารองท่ีนัง่ 

วันเดนิทาง : 

⬜ 2-9 พ.ค.* (64,900 บาท )   

⬜ 9-16 พ.ค.  ⬜ 16-23 พ.ค.  ⬜ 19-26 พ.ค.   

⬜ 25 พ.ค.-1 มิ.ย. ⬜ 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 

⬜ 30 พ.ค.-6 มิ.ย. ⬜ 2-9 มิ.ย.   

   

 

 

 

 

 

ชื่อผูส้  ารองที่นัง่ ..............................................................  เอเย่นต ์........................................... 

เบอรโ์ทรติดต่อ ................................................................  อีเมล ์............................................... 

 

** กรุณาส่ง แบบฟอรม์ส ารองที่นัง่ และ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง มาที ่

tour@expressholiday.co.th ** 

ติดต่อเจา้หนา้ที่ โทร 02-635-1415 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 
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