
 

 

 

8 วนั 6 คืน แกรนด์ตุรก ี2019 (เที�ยวบินกลางวนั) 
(บินตรง+บินภายใน 2 เที�ยว พกัโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถํ+าหิน 2 คืน) 

 

โปรโมชั�นแรงๆจากสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลนส์ 
สิงหาคม – ตุลาคม 2562 

ราคาเดยีว  … 40,900 บาท  

9-16 ส.ค./ 10-17 ส.ค./ 14-21 ก.ย./ 21-28 ก.ย./ 5-12 ต.ค./ 10-17 ต.ค./  
12-19 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค. 



 

 

 

แผนที�เส้นทางท่องเที�ยวประเทศตุรก ี

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

06.30 น. คณะพบเจา้หน้าที�และมัคคุเทศก์ได้ที�  เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตูทางเขา้ที�  9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบิน TK 59 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชั�วโมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที�นั�ง และสายการบินฯ บริการ อาหารคํ�าและอาหารเชา้ ระหวา่งเที�ยวบิน
สู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

15.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั?นนาํท่านเดินทางสู่
อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพื�อขึ?นเที�ยวบินสู่เมืองไคเซรี�  (Kayseri)  เที�ยวบิน TK2020 

17.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซรี�  (Kayseri)  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส 
 โดยเที�ยวบิน TK2020  มีบริการอาหารวา่งบนเครื�องบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซรี�  
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ในโรงแรมที�พกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  UCHISAR KAYA/ or DILEK KAYA/ or SELCUKLU EVI / or LALE SARAY หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัที�สอง อสิตนับูล -  คปัปาโดเกยี  
(ท่านสามารถเลือกซื?อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน สําหรับประกันภยัที�ทาํจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ?นบอลลูน และ เครื�องร่อนทุกประเภท ดงันั?นการเลือกซื?อ Optional tour ขึ?นกบัดุลยพินิจของท่าน)   
**Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ การดําเนินการการของบริษัทบอลลูนว่าขึ? นได้ หรือขึ? นไม่ได้ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร์ และไม่ไดมี้ความเกี�ยวขอ้งใดๆกบับริษทัทวัร์*** ปัจจุบนัมีนักท่องเที�ยวมากมายเขา้ไป
ท่องเที�ยวเขตคปัปาโดเกียเพื�อขึ?นบอลลูน ซึ�งบริษทับอลลูนก็มีทั?งที�ขึ?นทะเบียนถูกกฎหมายและผดิกฎหมาย ทั?งนี?ปริมาณการจอง
ค่อนขา้งสูง ทาํให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได ้หรือบางคณะจองได ้แต่บอลลูนเกิดขดัขอ้งก่อนขึ?น และไม่ไดขึ้?นเนื�องดว้ย
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ***   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเข้าชม นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli) ซึ� งเป็นเมืองใต้ดินที� มีครบทุกอย่าง ทั? งห้องโถง 

หอ้งนอน หอ้งนํ?า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ�งสาเหตุแทจ้ริงของการสร้าง
เมืองใตดิ้นปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นการสร้างเพื�อใช้เป็นที�หลบภยัจากขา้ศึกศตัรู 
(โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใตดิ้นหลายชั?น แต่ว่าอากาศในนั?นกลบัถ่ายเท
เยน็สบาย เนื�องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิเฉลี�ยทั?งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเยน็ หน้า
หนาวอากาศอบอุ่น  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื�อเขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 
เป็นความคิดของชาวคริสตที์�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ?าเป็นจาํนวนมากเพื�อสร้างโบสถแ์ละยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ก่อนที�ศาสนาคริสตจ์ะเผยแพร่ในดินแดนคปัปา
โดเกีย ผูค้นแถบนี?นบัถือเทพเจา้กรีก-โรมนั จนเมื�อประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษที� 1 “เซนตป์อล” เดินทางมาเผยแผ่
ศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมนัผูป้กครองในยคุนั?นจะไม่ใหก้ารยอมรับ ทาํใหผู้น้บัถือศาสนา
คริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบซ่อนจากการถูกรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถํ?าขุดพื?นดินลงไปเป็นอุโมงค ์เกิด
เป็นเมืองใตดิ้นขึ?นมา และไดข้ดุเจาะบริเวณเกอเรเม่ทาํเป็นโบสถถ์ํ?าจาํนวนมากกระทั�งในคริสตศ์ตวรรษที� 5-6 ชาว
โรมนัให้การยอมรับศาสนาคริสต ์สาํหรับโบสถถ์ํ?าในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีถึง 365 หลงัดว้ยกนั (สร้างตามจาํนวนวนั
ใน 1 ปี) แต่ว่าปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั?น อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเป็นที�ระลึก ไดเ้วลานาํท่านแวะชม
โรงงานทอพรม ต่อดว้ยโรงงานอญัมณี พร้อมจบัจ่ายซื?อของฝากตามอธัยาศยั  

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า จากนั?นนาํท่านชมการแสดงระบาํหนา้ทอ้งอนัเลื�องชื�อ Belly Dance 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  UCHISAR KAYA/ or DILEK KAYA/ or SELCUKLU EVI / or LALE SARAY หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

 

 
 

วนัที�สาม คอนย่า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่าน ชมเมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที�มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนิน

เขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที�งดงาม คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื�อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆ
ที�อาศยัอยูใ่นดินแดนแถบนี? ) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธ์ุดี” ตั?งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพื?นที�เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื�อประมาณ 3 ลา้นปีที�แลว้ เถา้ลาวาที�พ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวน
มหาศาลกระจายทั�วบริเวณ จนทบัถมเป็นแผน่ดินชั?นใหม่ขึ?นมา จากนั?นกระแส นํ? า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะ
กร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเรื�อยๆนบัแสนนบัลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที�เตม็ไป
ดว้ยหินรูปแท่ง กรวย  ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึ�งดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพื?นที�
เรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปี ค.ศ.1985 ยเูนสโกไดป้ระกาศให้พื?นที�มหัศจรรยแ์ห่งนี? เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง คอนย่า (Konya) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซึ� งเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั?งยงัเป็นศูนยก์ลางที�สาํคญัของภูมิภาคแถบนี? อีกดว้ย ท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัทศันียภาพที�งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั�งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี ระหว่าง
ทางนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั “คาราวานสไลน์” ที�พกัแรมและที�แลกเปลี�ยนสินคา้ระหวา่งทางของชาวเติร์กในสมยัออต
โตมนั จากนั?นนาํท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana museum) หรือสาํนกัลมวน ซึ�งก่อตั?งขึ?นในปี  ค.ศ. 1231 
โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ� งเชื�อกนัว่าชายคนนี? เป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคน
ที�นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี�ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนา
อิสลามทาํสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ�งของพิพิธภณัฑเ์ป็น
สุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งประดบัประดา
ฝาผนงัแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดาและบุตรของเมฟลานา  

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรมที�พกั 
 



 

 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั BAYIR DIAMOND / or RAMADA KONYA ***** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�สี� ปามุคคาเล่  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง ปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทาง 306 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) คาํว่า “ปา

มุกคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ? าตก
หินปูนสีขาวที�เกิดขึ?นจากธารนํ? าใตดิ้นที�มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ� งเป็นที�มีแร่หินปูน (แคลเซียม
ออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณที�สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที�ตั?งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้
ขึ?นมาเหนือผวิดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นริ?ว เป็นแอ่ง เป็นชั?น ลดหลั�นกนัไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที�ใดเหมือน จนทาํให ้ปามุกคาเล่ 
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งนํ? าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาที�ขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้ง
ของอ่างนํ? า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ? าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ? าแร่ที�
ไหลลงมาแต่ละชั?นจะแขง็เป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่งมหศัจรรย ์นํ? าแร่นี? มีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5 
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาดื�ม เพราะเชื�อว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้
อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชื�อวา่นํ? าพรุ้อนสามารถรักษาโรค
ได ้ 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรมที�พกั  
   

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั RICHMOND THERMAL /OR LYCUS RIVER /OR PAM THERMAL ***** หรือเทยีบเท่า 
โรงแรมมีบริการสระวา่ยนํ?าซึ�งเป็นนํ?าแร่ธรรมชาติ หากท่านใดตอ้งการแช่นํ?าแร่ ใหเ้ตรียมชุดวา่ยนํ?า และหมวกวา่ยนํ?า ไปดว้ย 

 

 
 

วนัที�ห้า เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อสิตนับูล 
 



 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ระยะทาง 218 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ซึ�งเป็นเมือง

อาณาจกัรโรมนั (ต่อมาหลงัจากยุคกรีก) ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในทวีปเอเชียในสมยันั?น  ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมือง
ใหญ่ที�สุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั? งอยู่ริมทะเล  จนได้รับการ
กาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั เมืองเอฟฟิซุสมีประวติัศาสตร์ยาวนานตั?งแต่ยคุกรีกโบราณ 
ซากเมืองที�เห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มากที�สุดแห่งหนึ�งในโลก อาจจะเป็นรองแค่ เท่านั?น นาํท่านเขา้ชม ห้อง
อาบนํ? าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที�ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ? าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนันี?  นาํท่านชม 
วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซึ� งเป็นจกัรพรรดิที�ยิ�งใหญ่อีกองคห์นึ� งของโรมนั ความโดดเด่น
ของวิหารแห่งนี? คืออยูใ่นสภาพที�สมบูรณ์มาก ดา้นหนา้สร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ตน้ คู่กลางรองรับโคง้ครึ� งวงกลม
ที�เรียงอย่างสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หัวเป็นงู นาํชมอาคารที�โดดเด่นที�สุดจนเป็น
สัญลกัษณ์ของเอฟฟิซุสคือ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) เป็นอาคารสองชั?น ดา้นหน้าหันหน้าไปทางทิศ
ตะวนัออกเพื�อรับแสงสว่างยามเช้า ห้องสมุดนี? สร้างขึ?นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius 
Aquila) เพื�ออุทิศให้เป็นอนุสรณ์แด่พ่อของท่านซึ� งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัที�ปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ 
ด้านหน้ามีรูปปั? นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่ง
ความคิด), Episteme (เทพีแห่งความรู้) จากนั?นนําท่านเขา้ชมสิ�งก่อสร้างที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในเอฟฟิซุสคือ โรง
ละคร (Great Theatre) ซึ� งสร้างโดยการสกดัไหล่เขาใหเ้ป็นที�นั�ง สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 
ของประชากรในยุคนั?น เดิมสร้างตั?งแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ�งใหญ่มากขึ?น ไดเ้วลานาํ
ท่านช้อปปิ? ง ณ ศูนยผ์ลิตเสื? อหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระให้ท่านเลือกซื?อสินคา้ตาม
อธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ� งเชื�อกนัว่าเป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละ
สิ?นพระชนมใ์นบา้นหลงันี?  ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหารย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัชื�อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช 
(Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานที�ไวใ้นหนงัสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตา
ตนเอง เมื�อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงันี?  จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารี
ไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั?นเดียว ภายในมีรูปปั? นของพระแม่มารี ซึ� ง พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที� �� ไดเ้คย
เสด็จเยอืนที�นี� บริเวณดา้นนอกของบา้น มีก๊อกนํ? าสามก๊อกที�เชื�อว่าเป็นก๊อกนํ? าที�มีความศกัดิ� สิทธิ�  แทนความเชื�อใน
เรื�อง สุขภาพ ความรํ� ารวย และความรัก ถดัจากก๊อกนํ? าเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึ� งมีความเชื�อว่าหากตอ้งการให้สิ�งที�
ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน  

 



 

 

 

15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) เพื�อเตรียมตวัขึ?นเที�ยวบินในประเทศสู่อิสตนับูล 
18.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเที�ยวบิน TK 2329  
19.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / OR GONEN HOTEL  
***** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที� 1) 

 

วนัที�หก อสิตนับูล 
(โปรแกรมท่องเที�ยวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานที�ท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม  

ขึ?นกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพพิิธภณัฑต่์างๆ) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ?นใน

สมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื�อใชเ้ป็นที�จดัแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ
คอนสแตนติน ฮิปโปโดมไดรั้บการขยายให้กวา้งขึ?น ตรงกลางเป็นที�ตั?งแสดงประติมากรรมต่างๆ     ซึ� งส่วนใหญ่
เป็นศิลปะในยคุกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานที�แห่งนี? ใชเ้ป็นที�จดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื?นที�ลาน
ดา้นหน้ามสัยิสสุลต่านอะห์เมตซึ� งเป็นที�ตั?งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาที�สร้างในอียิปต์ เพื�อถวายแก่ฟาโรห์ตุ
ตโมซิสที� 3 ถูกนาํกลบัมาไวที้�อิสตนับูล เสาตน้ที�สองคือ เสางู และเสาตน้ที�สามคือ          เสาคอนสแตนตินที� 7  
จากนั?นนาํท่านเขา้ชม สุเหร่าสีนํ? าเงิน (Blue Mosque) ซึ� งสร้างขึ?นในสมยัสุลต่านอะห์เมตที� 1 ซึ� งมีพระประสงคที์�จะ
สร้างมสัยดิของจกัรวรรดิออตโตมนัใหมี้ความงดงามและยิ�งใหญ่กวา่ โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia) ของจกัรวรรดิ 
ไบแซนไทน์ให้ได ้โดยสุเหร่าแห่งนี? สร้างประจนัหน้ากบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ก็
ยงัคงเป็นโบสถที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั  

 
 
 
 
 

 
นาํท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST. Sophia) ซึ� งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม ์ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น  1 ใน 7 สิ�ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างขึ?นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใชเ้ป็นโบสถ์
คริสต ์  แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปลี�ยนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยิส แต่ไดเ้ปลี�ยนเป็น
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเตริ� ก หลงัจากที�เป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากว่า 916 ปี และ



 

 

 

เป็นมสัยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบนัเปิดใหน้กัท่องเที�ยวเขา้ชมความงามและความยิ�งใหญ่ ภายในมี
ภาพประดบัโมเสกทองที�สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที�มีต่อคริสต์
ศาสนา จากนั? นนําท่านชมความยิ�งใหญ่ของสิ� งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บนํ? าใต้ดินเยเรบาตัน 
(Underground Cistern) ซึ� งเป็นอุโมงค์เก็บนํ? าที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในอิสตนับูล สามารถเก็บนํ? าได้มากถึง ��,��� 
ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ?นตั?งแต่คริสตศ์วรรษที� � ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่คํ?าเรียงรายเป็นแถวถึง ��� ตน้ 
และมีเสาตน้ที�เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระใหท่้านถ่ายรูปและชมความงามใตดิ้นของอุโมงคเ์กบ็นํ? าขนาดใหญ่  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 

บ่าย นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ� งสร้างขึ?นในสมยัสุลต่านเมห์เมตที� 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 
ภายหลงัที�ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงคที์�จะใหเ้มืองนี? เป็น
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงันี? ขึ?นเป็นที�ประทบัอย่างถาวร พระราชวงั
ทอปกาปึนี? มีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเนื?อที�เกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตามแนวฝั�งทะเล
มาร์มารา ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยตาํหนกัน้อยใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบติั มสัยิส หอพกั โรงเรียน 
ฯลฯ ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที�ใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํ?าค่าอาทิ เช่น เพชร �� 
กะรัต กริชทองประดบัมรกต เครื�องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเครื�องทรงของสุลต่านในแต่ละยคุสมยั 
ไดเ้วลานาํท่านสู่ย่านการคา้ชื�อดงั “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazzar) ซึ� งเป็นตลาดเก่าแก่ที�สร้างในสมยักลาง ค.ศ. 
15 เป็นตลาดคา้พรมและทองที�ใหญ่ที�สุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซื?อ
สินคา้ที�มีชื�อเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ, ฯลฯ 

  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั RAMADA TEKSTILKENT / MERCURE AIRPORT HOTEL / OR GONEN HOTEL  
***** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที� 2) 

 

วนัที�เจด็ อสิตนับูล  
โปรแกรมท่องเที�ยวในอิสตนับูล อาจถูกสลบัสถานที�ท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม  

ขึ?นกบัสภาพการจราจร / วนัเปิดปิดของพระราชวงัและพพิิธภณัฑต่์างๆ) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุด

ทั?งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซึ� งไดแ้ผ่ขยายอาํนาจออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงั
แห่งนี?สร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใชเ้วลาก่อสร้างทั?งสิ?น 12 ปี เพราะความที�สุลต่านทรงเป็นผู ้
คลั�งไคลย้โุรปอยา่งสุดขอบ ดงันั?นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การดาํรงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมา



 

 

 

จากตะวนัตกทั?งสิ?น พระราชวงัแห่งนี? ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี�ยน ชื�อ  บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสาน
ของยโุรปและตะวนัออกที�ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกราย
ลอ้มพระราชวงัซึ� งอยูเ่หนืออ่าวเลก็ๆของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 
บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั       ซึ� งแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในห้องทอ้งพระโรงใหญ่ 
จากนั?นนาํท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ� งเป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดาํ (The Black sea) เขา้กบัทะเลมาร์มา
ร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั?งสิ?นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั?งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุด
ขอบของทวีปยโุรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัที�นี� นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็น
จุดยทุธศาสตร์ที�สาํคญัยิ�งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั?งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่านี?  ว่า
กนัว่าจนกระทั�งถึงยุคของการนาํเอาเรือปืนใหญ่มาใช ้และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอย่าง
หนกัมาก่อนเลย ทั?งนี? เป็นเพราะป้อมปืนดงักล่าวนี? เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซึ�งทาํใหเ้กิดการ
เดินทางไปมาระหว่างฝั�งเอเชียและยโุรปสะดวกมากขึ?น ขณะที�ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่
วา่จะเป็น พระราชวงัโดลมาบาชเช่ หรือ บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึ� งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตา
ทั?งสิ?น 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านสู่ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครื� องเทศ ท่านสามารถเลือกซื?อของฝากได้ในราคา
ยอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื�องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื�องชื�อของตุรกี แอปปลิคอทหรือจะเป็น
ถั�วพิทาชิโอ ซึ�งมีใหเ้ลือกซื?อมากมาย 

 

14.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับูล  
17.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� TK 58 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชั�วโมง)   
  สายการบินฯ มีบริการอาหารคํ�าและอาหารเชา้ระหวา่งเที�ยวบิน 
 

วนัที�แปด กรุงเทพฯ 
 

07.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 



 

 

 

8 วนั 6 คืน แกรนด์ตุรก ี2019 (เที�ยวบินกลางวนั) 
9-16 ส.ค./ 10-17 ส.ค./ 14-21 ก.ย./ 21-28 ก.ย./ 5-12 ต.ค./ 10-17 ต.ค./  

12-19 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค. 
 อตัราค่าบริการ  (บาท) ส.ค.-ต.ค. 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 40,900 
พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 7,000 
เดก็อาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 40,900 
เดก็อายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  โปรดสอบถาม 
ชั?นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ปกติเริ�มตน้ที�ท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั?น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัค่าตั�วทั?งหมด รวมถึงเที�ยวบินภายใน 
(BKK-IST-ASR // ADB-IST-BKK) 

20,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ?น – ลง ตามราคานํ?ามนัที�ปรับขึ?นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที� 
สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั?น (คิด ณ วนัที� 20 มี.ค.2562) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื�อทราบ 
� สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั?น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
� กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้
� กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ? าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ?นเครื�อง (Hand carry) นํ? าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเที�ยวตุรก ี(ตามที�ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี+รวมถึง 
� ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั?นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
� ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ? ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
� ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5��,��� บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายเุกิน 85 ปี) 
� ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
� ค่าอาหารทุกมื?อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที�, ค่าภาษีในประเทศตุรกี 
� เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 



 

 

 

อตัรานี+ไม่รวมถึง 
� ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 USD) 
� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 21 USD) 
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 
� รวมทิปสามรายการขา้งตน้ = USD59 หรือเท่ากบัประมาณ 1,975 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเกบ็พร้อม invoice ยอดเตม็) 
� ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 

 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 
  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดขึ?น)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)     (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื�น (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 21-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-20 วนั) 
ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

หมายเหตุ : 
� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
� บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ

เพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั? งนี? จะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

� เนื�องจากการท่องเที�ยวนี? เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

� บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ?น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 

 

 

� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ? าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั_วเครื�องบินเอง (Land Only) 
� ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

ตั_วเครื�องบิน 
� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั?น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั?น) 

� ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั?นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั?นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

� เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ?นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํ
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั?น 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการ
ปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 



 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ+นเครื�องบิน 
� กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ?นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ?นบนเครื�องบินโดยเดด็ขาด 
� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ? าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั? ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ?นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ?น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

� หากท่านซื?อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ?นเครื�องได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
� สาํหรับนํ? าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั?น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ?นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ? าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบิน
ที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ? าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

� สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ?นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ? าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ?ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

� ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ? าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ�ากว่ามาตราฐานได ้
ทั?งนี? ขึ?นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ? าหนกัส่วนที�
เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ?นเครื�องบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
� ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั?น ซึ�งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ?าหนกักระเป๋าจริง ทั?งนี? จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั?นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั?นธุรกิจ (Business) ดงันั?นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

� กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเที�ยว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที�
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

� กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั?นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง 
8 วนั 6 คืน แกรนด์ตุรก ี2019 (เที�ยวบินกลางวนั) 

 (บินตรง+บินภายใน 2 เที�ยว พกัโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถํ+าหิน 2 คืน) 

ราคาเดยีว  … 40,900 บาท 

 

9-16 ส.ค./   10-17 ส.ค./  14-21 ก.ย./  21-28 ก.ย./  
5-12 ต.ค./   10-17 ต.ค./  12-19 ต.ค./  13-20 ต.ค./  
16-23 ต.ค./  17-24 ต.ค./  19-26 ต.ค./  20-27 ต.ค./ 

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองที�นั�ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที�แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที� : โทร 02 635 1415 
 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที� 
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 

โปรดระบุ) 

      
      
      

      

      

      


