
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 “ทําไมตอ้งเลือกใชบ้รกิารของเรา” 
บินตรงสู ่นครอิสตนับลู ประเทศตรุกี พรอ้มบินภายใน 2 เท่ียว (ไม่เหน่ือย) 

โรงแรมมาตราฐาน ระดับ 5 ดาว ทุกคืน, รถโคช้ทุกคันพรอ้ม Wifi 

พิเศษ!!! เขา้ชมบา้นของมนษุยถ้ํ์า ท่ี Cappadocia บริษทัเดียวในเมืองไทย 

คา้งคืนท่ีเมืองอันตาเลีย “ริเวยีร่าแห่งตรุกี” เมืองตากอากาศท่ีสวยท่ีสดุ  
สะสมไมล ์กลุ่มพนัธมิตร สตาร ์อะลิอันซ ์Star Alliance 

 

 

 

 



 
 

กาํหนดการเดินทาง โปรแกรม ลกัซช์รีู  ริเวยีร่า ตรุกี 10 วนั 

22-31 ก.ค. / 16-25 ต.ค. 2558   ราคาท่านละ  69,900.- บาท 

จองด่วน ท่ีนัง่มีจํานวนจํากดั จดัเพียง 2 กร ุป๊เท่านัน้ 

 

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-เมืองไคเซอรร่ี์-เมืองคัปปาโดเกีย 

20.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เชค็อิน U  ประต ู9 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  สายการบิน มีบริการอาหารค่ําบนเคร่ือง (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง)  

วนัท่ีสองของการเดินทาง     เมืองไคเซอรร่ี์-เมืองคัปปาโดเกีย 

05.35 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับูล แวะเปล่ียนเท่ียวบินภายในประเทศ 

07.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร ์โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2006 

 สายการบิน มีบริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเนฟเชียร ์หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีศุลกากรแลว้ 

นาํท่านเขา้ชม นครใตดิ้น Underground City of Kaymakli  ซ่ึงเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีครบทุก

อยา่ง ทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

ซ่ึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการสร้างเมืองใตดิ้น ปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้ส่วนใหญ่ต่างกล็งความเห็นวา่เป็นการ

สร้างเพ่ือใชเ้ป็นทีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึก

ลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่วา่อากาศในนั้นกลบัถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ อุณหภูมิเฉล่ียทั้ง

ปี ประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้า

เป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบั

ศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church 

และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

พิเศษ!!  เขา้ชมบา้นพักของมนุษยถ้ํ์าพ้ืนเมือง Local Cave House  ของชาวพื้นเมือง

Cappadocia พร้อมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้าเยีย่มเยยีนกจ็ะมอบ 

 



 
 

ชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงนํ้าใจและมิตรภาพระหวา่งเพ่ือนใหม่ จากนั้นอิสระให้

ท่านไดถ่้ายภาพบา้นพ้ืนเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยูจ่ริงๆ 
เยน็  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนั้นนาํท่านชม “โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Ramada Hotel 5*    หรือเทียบเท่า        

วนัท่ีสามของการเดินทาง     เมืองคปัปาโดเกีย-เมืองคอนยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวรน์ั่งบอลลนน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่า

ขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีชําระดว้ยเงินสด และราคา 

210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีชําระดว้ยบัตรเครดิต) เจา้หน้าท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือ

เปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  

09.00 น. นาํท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็น

หุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือ

เก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั้งอยู่

ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เม่ือ

ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถม

เป็นแผน่ดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส นํ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผน่ดินภูเขาไฟ

ไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูป 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ี

เรียกขานกนัวา่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรย์

แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีสาํคญั

ของภูมิภาคแถบน้ี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของ

ภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ระหว่างทางนาํท่านแวะชม คาราวานสไรน ์Caravansary ท่ีพกัแรม

และท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี    Rixos Hotel 5*   หรือเทียบเท่า    

 



 
 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     เมืองคอนยา่-เมืองแอสเพนดอส-เมืองอันตาเลีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า Mevlana Museum หรือสาํนกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑเ์มฟ

ลาน่าเดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามในการทาํสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดิน

หมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดบัประดาฝาผนงัแบบมุสลิมและยงั

เป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่า นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพน

โดส Aspendos (ระยะทาง 263 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีแปลกตาสองขา้งทางโดยตลอด 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชม โรงละครท่ีมีความยิง่ใหญ่ Roman Theater สัมผสัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงมีความสวยงามและ

สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ต

เมน้ท์ ท่ีมีห้องสําหรับนกัแสดงเพื่อไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซ้ายและดา้นขวายงัมี

ทางท่ียืน่ออกไปเหมือนกบัระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนัง่ ผา่นชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครท่ี

สามารถจุได้ประมาณ 15,000 คน ซ่ึงมีเวทีท่ีสวยงาม ประดบัตกแต่งด้วยหินอ่อนพร้อมด้วยภาพท่ี

แกะสลกัอยา่งงดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสามส่วนท่ีประดบัดว้ยนํ้ าพุ และยงัมีซากโบราณอ่ืน ๆ 

เช่น เสาท่ีถกูตกแต่งอยา่งสวยงามท่ีอยูบ่นทางเดิน สถานท่ีทาํการคา้ขาย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัน

ตาเลีย Antalya (ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมือง

ท่องเท่ียวชายทะเลท่ีตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซ่ึงตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงเมืองประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปประมาณ 150 

ปีก่อนคริสตกาล สาํหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นท่ีราบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนั

งดงาม จนนักท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวภายในเมืองนั้นกมี็ทั้งส่วนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์

ท่ีถือวา่มีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี    Crowne Plaza Hotel 5*   หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง     เมืองอันตาเลีย-เมืองปามคุคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

 

นาํท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ 

รวมถึงกาํแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ฮิดิรลิ์ค ทาวเวอร”์ Hidirlik Tower อีกหน่ึงหอคอยท่ีมี

ความสําคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีนํ้ าตาลอ่อนเพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค 

ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั

แห่งหน่ึงของเมือง ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนาํท่าน

สู่ ประตเูฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยัซ่ึงสร้างข้ึนตามช่ือของจกัรพรรดิโรมนัเฮเดรียน 

Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษท่ี 2โดยประตูนั้นถูกสร้างข้ึนในรูปแบบทรงโคง้ 

จาํนวน 3 ประตู ซ่ึงถือว่าเป็นประตูท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศตุรกีอีกดว้ย จากนั้นนาํท่านชม 

ท่าเรือโบราณ Old Habour เป็นท่าเรือท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในบรรดาอ่าวทั้งหลายของ

ประเทศตุรกี มีเรือจอดเรียงรายนบัเป็นร้อยลาํ จะมีการตกแต่งเร่ือไปเรือโจรสลดัรูปทรงต่าง ๆ สวยงาม

มาก ปัจจุบนัท่าเรือแห่งน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีสาํคญัสาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้

โครงเดิมไว ้ดา้นบนของอ่าวจะมีบา้นเรือนท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี สวยงามมาก 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) คาํวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” 

Pamuk หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารนํ้า

ใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน

ปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมา

เหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ

เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน 

จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี    Pam Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีหกของการเดินทาง     เมืองปามคุคาเล่-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งนํ้ าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้ง

ใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ้า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครงและนํ้าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ

เมฆหรือปุยฝ้าย นํ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อยา่งมหศัจรรย ์ 



 
 

 

นํ้าแร่น้ีมีอุณหภมิูประมาณ 33-33.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาด่ืม เพราะเช่ือวา่มี 

คุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่นํ้าพรุ้อนสามารถรักษาโรคได ้
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary  ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่

มารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถกูคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ 

แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich  ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน

บรรยายสถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายาม

สืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้น

เดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซ่ึงพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี 

บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อกนํ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกนํ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือใน

เร่ือง สขุภาพ ความร่ํารวย และความรกั ถดัจากก๊อกนํ้าเป็น กําแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่
หากตอ้งการใหส้ิ่ งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย แลว้นําไปผูกไวแ้ลว้

อธิษฐาน 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัคา้งคืน ท่ี    Le Bleu Hotel 5*   หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     เมืองคซูาดาซึ-เมืองอิซเมียร-์กรงุอิสตนับลู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้อหนังคุณภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ

ท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั  จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซสุ City of 

Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟ

ฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus  และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ วิหารแห่ง

จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของ

วหิารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟ

ฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนได้

ถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิซเมียร ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล 



 
 

16.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2327 

17.55 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับูล นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี    Sheraton Maslak Hotel 5*   หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     กรงุอิสตนับลู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาชเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงไดแ้ผ่ขยายอาํนาจ

ออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้เวลา

ก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็น

ศิลปะ วฒันธรรม การดาํรงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่ง

น้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกท่ี

ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อก รายลอ้มพระราชวงั

ซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยห้องต่าง ๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ 

บนัไดลูกกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตัน  ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในห้องทอ้ง

พระโรงใหญ่ นาํท่านต่อดว้ยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the 

Bosphorus  ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นเส้น

แบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea 

of Marmara  มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ 

ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืน

ตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านสู่อาณาจกัรแหล่งชอ้ปป้ิง Istinye Park ช่วงบ่ายวนัน้ีถือวา่เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนด์เนมตวัจริง กบัแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด หรูหราท่ีสุด พร้อมเป็นห้างท่ีรวบรวมสินคา้แบรนด์

เนมท่ีมากท่ีสุด ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, LOUIS VITTON, 

HERMES, GUCCI, CHANEL และแบรนดช์ั้นนาํอีกมากมาย ชั้นล่างของห้างก็มีร้านอาหาร

หรูหรามากมาย หรือจะเลือกเป็นอาหาร Fast Food ก็มีหลากหลายให้ท่านเลือก เช่น 

McDonald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ ฯลฯ สิ่ งท่ีตอ้งควรระวงั หา้ม ชอ้ปป้ิง 

 



 
 

สินคา้เพลินจนลืมนึกถึงนํ้าหนกักระเป๋าขากลบัตอ้งไม่เกิน 20 กิโลกรัม, หา้ม ชอ้ปป้ิงสินคา้เพลินจนลืม

เวลาท่ีนดัหมายไว,้ หา้ม พูดว่าคร้ังแรกนึกว่าให้เวลาชอ้ปป้ิงนานเกินไป แต่พอถึงเวลานดัหมายกลบั

กลายเป็นให้เวลาชอ้ปป้ิงน้อยเกินไปยงัซ้ือสินคา้ท่ีอยากไดไ้ม่ครบเลย สําหรับร้านอาหารบางร้านรับ

ชาํระเงินค่าอาหารดว้ยเงิน ลีร่า เท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจะตอ้งมีเงิน ลีร่า ติดตวัไวด้ว้ย 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี    Sherton Msalak Hotel 5*   หรือเทียบเท่า    

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง     กรงุอิสตนับลู-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชม โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย St. Sophia  ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกยอ่ง

ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของ

จกัรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์แต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงได้

เปล่ียนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยดิ แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก 

หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 

ปี ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ี

สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา จากนั้นนาํ

ท่านชม สเุหร่าสีนํ้าเงิน Blue Mosque  ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีนํ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีนํ้ า

เงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงทาํเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่น

อีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งทาํพิธีละหมาด Minaret 6 หอ 

เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ ชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” Hippodrome หรือ

จตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือเป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายให้กวา้งข้ึน ตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยคุกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ี

แห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะห์เมต ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง

ของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้ คือ เสาท่ีสรา้งในอียิปต์ เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสท่ี 3 ถูกนํา

กลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนาํท่านสู่ อโุมงคเ์ก็บนํา้เยเรบาตนั Yerebatan Sarnici สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิจสั 

 

ตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นท่ีเกบ็นํ้าสาํหรับใชใ้นพระราชวงั สาํรองไวใ้ชย้ามท่ีกรุงอิสตนับูลถกู 



 
 

ขา้ศึกปิดลอ้มเมือง มีความกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคํ้าหลงัคา 336 ตน้ นาํท่านเขา้ชม 

พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace  ซ่ึงสร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพิ้ชิต 

ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะ

ให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึนเป็นท่ีประทบั

อยา่งถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบ

ดว้ยกาํแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ

ท่ีใชเ้กบ็มหาสมบติัอนัลํ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรตั กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายคราม

จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมยั ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วง

บ่ายดว้ยการนาํท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ 

ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้

อบแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรงุเทพมหานคร 
วนัท่ีสบิของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

00.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
 

กาํหนดการเดินทาง โปรแกรม ลกัซช์รีู  ริเวยีร่า ตรุกี 10 วนั 

22-31 ก.ค. / 16-25 ต.ค. 2558   ราคาท่านละ  69,900.- บาท 

จองด่วน ท่ีนัง่มีจํานวนจํากดั จดัเพียง 2 กร ุป๊เท่านัน้ 

 

อตัราค่าบรกิาร โปรแกรม ลกัซซ์รูยี ์รเิวียรา่ ตรุกี 10 วนั 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 69,900.- บาท 

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมเงินอีกท่านละ 10,000.- บาท 

เดก็ ตํ่ากวา่ 12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 67,900.- บาท 

เดก็ ตํ่ากวา่ 12 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 66,900.- บาท 

ราคาทวัร์ไม่เอาตัว๋ (ไม่รวมตัว๋บินภายใน) Land Only    ราคาท่านละ 43,900.- บาท 

ชัน้ธรุกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ท่ีท่านละ  78,000.- บาท  

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือมีทัง่ Confirm แลว้เท่านัน้ 



 
 
 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2557) ** 

 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 
 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (นํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํา้หนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํา้ด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 8 วนั รวมเท่ากบั 40 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ลกัซช์รูี ่รเิวียรา่ ตรุกี 10 วนั 

การชําระเงนิ งวดที1่:  สํารองทีน่ั่งมดัจําท่านละ 10,000.‐ บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที2่: ชําระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด     ภายใน 30 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 



 
 
 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม ลกัซช์รูี ่รเิวียรา่ ตรุกี 10 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดเน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทั 
 
ตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ี
ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 



 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 
 
 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนกัของ

กระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐานไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสญูหาย 



 
 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 
สายการบินจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกั 
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรกต็าม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


