
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 “ทําไมตอ้งเลือกใชบ้รกิารของเรา” 
          บินตรงสู ่นครอิสตนับลู ประเทศตรุกี พรอ้มบินภายใน 1 เท่ียว 

  ถ่ายภาพสวยๆ ท่ี สวนดอกทิวลิป นบัลา้นดอก ตน้กาํเนิดดอกทิวลิปของโลก 

        พิเศษ !!! สนกุเตน้เตน้กบั Jet Boat Cruise ท่ีคัปปาโดเกีย   
       รถโคช้พรอ้ม Wifi ท่านจะไม่พลาดเร่ืองการสื่อสาร 
        สะสมไมล ์กลุ่มพนัธมิตร สตาร ์อะลิอันซ ์Star Alliance 

เขา้ชม Local Cave House พรอ้มด่ืมชา กาแฟ ท่ีเมือง Cappadocia 
 

 

 

 

 



 

 
กาํหนดเดินทาง    Special Highlight Turkey 8 Days 

ออกเดินทาง     09-16 เมษายน 2558     ราคาท่านละ 69,900.- บาท 

กร ุป๊  A   กรงุเทพฯ-อิสตนับลู เดินทางดว้ย TK69  23.30-05.35* 

กร ุป๊  B   กรงุเทพฯ-อิสตนับลู เดินทางดว้ย TK65  10.55-17.10 

 

ออกเดินทาง     11-18 เมษายน 2558    ราคาท่านละ 69,900.- บาท 

   กรงุเทพฯ-อิสตนับลู     เดินทางดว้ย TK69  23.30-05.35* 

 

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู 

สาํหรบั กร ุป๊วนัท่ี 09-16 เม.ย. (กร ุป๊ B)   

08.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

10.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 65  (บินตรง) 

17.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับูล Istanbul หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

นาํท่านเดินทางสู่ ภตัตาคาร เพ่ือ รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ท่ี  Crowne Plaza Harbiyt  5* หรือเทียบเท่า  www.cpistanbulharbiye.com 

 

สาํหรบั กร ุป๊วนัท่ี 09-16 เม.ย. (กร ุป๊ A) และ กร ุป๊วนัท่ี 11-18 เม.ย.  

20.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

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

วนัท่ีสองของการเดินทาง        ฮิปโปโดม-สเุหร่าสนีํา้เงิน-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั 

                                            ทอปกาปิ-เมืองชานคัคาเล่ 

สาํหรบักร ุป๊วนัท่ี 09-16 เม.ย. (กร ุป๊ A) และ กร ุป๊วนัท่ี 11-18 เม.ย.  

05.35 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตันบูล Istanbul หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้        

นาํท่านเดินทางสู่ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน เพ่ือรบัประทานอาหารเชา้  

สาํหรบั กร ุป๊วนัท่ี 09-16 เม.ย. (กร ุป๊ B)   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 



 

 
ชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ “ฮิปโปโดรม” Hippodrome หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้าง

ข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยั

ของจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของ

จกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งข้ึน ตรงกลางเป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรม

ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยคุกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี แต่

ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหนา้มสัยิดสุลต่านอะห์เมต ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้ คือ 

เสาท่ีสรา้งในอียปิต ์เพ่ือถวายแก่ฟาโรหต์ตุโมซิสท่ี 3 ถกูนาํกลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง 

คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 จากนั้นนาํท่านชม สเุหร่าสีนํ้าเงิน Blue 

Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีนํ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีนํ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงทาํเป็น

ลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอ

ประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งทาํพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าท่ีนครเมกกะ 

จากนั้นท่านเขา้ชม โบสถ์เซนตโ์ซเฟีย St. Sophia  ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยก

ย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน 

ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงได ้

เปล่ียนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยดิ แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก 

หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 

ปี ปัจจุบนัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ี

สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา จากนั้นนาํ

ท่านชมความยิง่ใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมนัในอดีต อโุมงคเ์ก็บนํา้เยเรบาตนั Yerebatan 

Sarnici  ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์กบ็นํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สามารถเกบ็นํ้าไดม้ากถึง 88,000 

ลกูบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์วรรษท่ี 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่คํ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 

336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระใหท่้านถ่ายรูป และชมความงามใตดิ้นของอุโมงค์

เกบ็นํ้าขนาดใหญ่  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน Chang Cheng Restaurant 

ท่านเดินทางเขา้สู่ยา่นตวัเมืองเก่า นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace ซ่ึงสร้าง

ในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพิ้ชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูล

ในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึง

โปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึนเป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้ง

ใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ซ่ึงภายใน 

 

 



 

 
พระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้กบ็มหาสมบติัอนัลํ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 

กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ือง

ทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย จากนั้ นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat 

(ระยะทาง 340 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) จากนั้นนาํท่านขา้มช่องแคบดาดาแนลโดย

เรือเฟอร์ร่ีใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ข้ึนฝ่ังท่ี เมืองชานคัคาเล่ Chanakkale  ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมาร์

มาร่า ตดักบัทะเลอีเจียนซ่ึงเป็นท่ีตั้งกรุงทรอย 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี      Kolin  Hotel 5*    หรือเทียบเท่า       www.kolinhotel.com 

วนัท่ีสามของการเดินทาง        เมืองชานคัคาเล่-มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย-เมืองเปอรก์ามมั 

                                            วหิารอะโครโปลิส-โรงละครท่ีชนัท่ีสดุในโลก-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse of Troy สร้างข้ึน เพ่ือ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลา

พอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis  ซ่ึงถูกกล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึง

ดินแดนในเทพนิยาย นาํท่านนัง่กระเชา้สู่ดา้นบนของยอดเขา ซ่ึงส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง 

คือ โรงละครท่ีชนัท่ีสดุในโลก ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคซูา

ดาซึ Kusadasi  ท่ีแปลว่า เกาะนก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกีติดกบัชายฝ่ังทะเล

อีเจียนเป็นท่าเรือท่ีสําคญั เร่ือท่ีล่องทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกนัอยู่ท่ีเมืองคูซาดาซึ แห่งน้ีเพ่ือให้

นกัท่องเท่ียวไดข้ึ้นฝ่ังไปเท่ียว เมืองเอฟฟิซสุ Ephesus 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Grand Belish  5*    หรือเทียบเท่า           www.grandbelish.com  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง        เมืองคซูาดาซึ-บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ-เมือง 

                                        ปามคุคาเล่-ปราสาทปยุฝ้าย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ บา้นพระแม่มารี The Virgin Mary’s House สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงพระแม่มารีเสดจ็

มากบันกับุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และส้ินพระชนมล์ง ณ สถานท่ีแห่งน้ี นาํท่านสู่ เมืองโบราณเอฟ

ฟิซสุ City of Ephesus  อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็น

สัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซสุ Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีก 

 

 



 

 
แห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian  สร้างข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮ    

เดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขา

ใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีก

โบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากข้ึน นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง

คณุภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งั

ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทาง 2.45 ชัว่โมง) ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี นาํท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย  

Cotton Castle  โดยลกัษณะท่ีโดดเด่นของ ปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน 

เน่ืองจากท่ีส่วนใหญ่เตม็ไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซ่ียม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160             

เมตร เกิดจากนํ้ าพุร้อนท่ีนาํแคลเซ่ียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อนํ้ าพุเกลือแร่ร้อนน้ีน่ีเองท่ีได้

ก่อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซ่ียมทาํใหเ้กิด 

เป็นแห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางนํ้ายาว ท่ีมีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบนัน้ี ปามุคคาเล่ซ่ึง

เป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531 จากนั้นนาํท่านชม นครโบราณเฮียราโปลิส 

Hierapolis ในอดีตเป็นสถานท่ีบาํบดัโรค ก่อตั้งโดยกษตัริยย์เูมเนส ท่ี 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 

ก่อนคริสตกาล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลงัปี ค.ศ. 1334 จึงไดมี้คนอาศยัอยูอี่ก 

ศนูยก์ลางนครเฮียราโปลิส เป็นบ่อนํ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูใ่นโรงแรมเมืองปามุคคาเล่  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    Pam Thermal 5*   หรือเทียบเท่า   www.pamthermal.com 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง         เมืองปามคัคาเล่-เมืองคอนยา่-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-เมือง 

                                           คัปปาโดเกีย-ระบําหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง) 

เป็นเมืองท่ี นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึง

เป็นอาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือท่ียคุนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่นํ้าของประเทศ  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์มฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนกับวชในศาสนา

อิสลามใชส้าํหรับทาํสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย  

 

 



 

 
ก่อนไปทาํการหมุนตอ้งอดอาหาร มีการเขา้ห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนท่ีจะไปหมุนได ้ผูท่ี้มีสมาธิมาก

ตวัจะลอยข้ึนเม่ือหมุนไปช่วงเวลาหน่ึง ก่อตั้ง  โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูม่ี ผูว้ิเศษในศาสนาอิสลาม 

ส่วนหน่ึงของ  พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ  เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี  Mevlana 

Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบัประดาฝา

ผนงัแบบมุสลิม โดยใชสี้มากมายตระการตาซ่ึงหาชมไดย้าก และยงัเป็นสุสานสาํหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์

บิดา และบุตรของเมฟลาดว้ย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia  ซ่ึงองคก์าร

ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เมืองท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมากระหวา่งทาง

แวะชม คาราวานสไลน ์Caravanserai ท่ีพกัแรมระหวา่งทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั    

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง)  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนั้นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Perissia Hotel 5*    หรือเทียบเท่า       www.perissiahotel.com   

วนัท่ีหกของการเดินทาง        เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่-เมืองใตดิ้นไคมคัล่ี 

                                          เยีย่มชมบา้นของมนษุยถ้ํ์า-เมืองไคเซอรร่ี์-กรงุอิสตนับลู 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวรน์ั่งบอลลนูน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่า

ขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐในกรณีท่ีชําระดว้ยเงินสด และราคา 

210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีชําระด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์

บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่สําหรับประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไม่

ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ Optional 

Tour ขึ้นอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่

ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม นครใตดิ้นไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   เกิด

จากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้น

ล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งห้องโถง หอ้งนอน หอ้งนํ้ า หอ้ง

ถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นให้ท่านไดแ้วะชม โรงงานทอ

พรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็น

จาํนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนา 

 



 

 
คริสต์ ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ในคปัปาโดเกีย ผูค้นแถบน้ีนับถือเทพเจ้ากรีก-โรมนั จนเม่ือ

ประมาณกลางคริสตส์ตวรรษท่ี 1 เซนตป์อล เดินทางมาเผยแผศ่าสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกีย แต่ดูเหมือน

วาชาวโรมนัผูป้ครองในยคุนั้นจะไม่ให้การยอมรับ ทาํใหผู้น้บัถือศาสนาคริสตใ์นคปัปาโดเกียตอ้งหลบ

ซ่อนการรังควานของโรมนั ดว้ยการเจาะถํ้าขดุพ้ืนลงไปเป็นอุโมงค ์เกิดเป็นเมืองใตดิ้นข้ึนมา และไดข้ดุ

เจาะบริเวณเกอเรเม่ ทาํให้เป็นโบสถ์ถ ํ้าจาํนวนมาก กระทัง่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 5-6 ชาวโรมนัให้การ

ยอมรับศาสนาคริสต์ สําหรับโบสถ์ถ ํ้าในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีมากถึง 365 หลงัดว้ยกนั (สร้างตามตาม

จํานวนวนัใน 1 ปี) แต่ปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้ น เข้าชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา                

St. Barbar Church โบสถ์มงักร Snake Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church 

อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัภเูขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั พิเศษ!! เขา้ชมบา้นพกัของมนษุย์

ถ้ําพ้ืนเมือง Local Cave House  ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจาก

ธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome Drink เพ่ือ

แสดงถึงนํ้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพ่ือนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพบา้นพ้ืนเมืองท่ีมีผูค้น

อาศยัอยู่จริงๆ จากนั้นนําท่าน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ล่าสุดท่ีคัปปาโดเกีย กับการสนุก

ต่ืนเตน้เรา้ใจโดยการนั่งเรือ Jet Boat Cruise  ท่ี Red River ปลอดภยักบัทีมงานมืออาชีพ 

ล่องไปตามลาํนํ้าท่ีมีทศันียภาพสองขา้งท่ีแปลกตาของสภาพภูมิประเทศ สลบักบัทิวทศัน์ของขนุเขาท่ีมี

รูปทรงต่าง ๆ เป็นประสบการณ์ใหม่สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย และคนสาํคญัอยา่งท่าน ความเป็นจริง

แลว้ เมืองคปัปาโดเกียแห่งน้ีมีกิจกรรมอีกมากมายกาํลงัรอให้ท่านไดม้าเยือนไดม้าสัมผสั แกรนดแ์คน

ยอ่นแห่งตุรกีเป็นประสบการณ์ท่ียากจะลืมเลือน 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินไคเซอรร่ี์ร ์

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2019 

00.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัคา้งคืน ท่ี     Crowne Plaza Harbiyt 5*  หรือเทียบเท่า  www.cpistanbulharbiye.com   

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง   กรงุอิสตนับลู-พระราชวงัโดลมาบาชเช่-ล่องเรือบอสฟอรสั 

                                      นั่งกระเชา้ชมววิ ยอดเขาเปียลอททิ-ชอ้ปป้ิง-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีทาํหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือม

ระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara  มีความยาว 32 

กิโลเมตร ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ทั้ งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด

ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบ 

 



 

 
เหล่าน้ี นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาชเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้

เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงไดแ้ผ่ขยาย

อาํนาจออกไปอย่างกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 ใช้

เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลย้โุรปอยา่งสุดขอบ ดงันั้นไม่วา่จะเป็น

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 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ Emirgan Park เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

ประเทศตุรกี โดยท่ีช่วงระหวา่งเดือน เมษายน-กลางเดือน พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะแห่ง

น้ีจะมีจดังานเทศกาลดอกทิวลิป ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ประเทศตรุกีเป็นตน้กําเนิดดอกทิวลิปของโลก 

ไม่ใช่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ บริษทัฯ มีความยนิดีท่ีจะมอบส่ิงพิเศษใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านได้

สัมผสัดินแดนท่ีเป็นตน้กาํเนิดดอกทิวลิปของโลกอยา่งแทจ้ริง ใหท่้านไดอิ้สระกบัการถ่ายภาพดอกทิว

ลิป หลากสี หลายสายพนัธ์ุ นบัเป็นลา้น ๆ ดอก ไดต้ามอธัยาศยั ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงบ่ายดว้ยการนาํท่านสู่ 

ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์ Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้

ในราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี อยา่ง 

แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  แนะนาํวา่ของท่ีตลาดสไปซ์แห่งน้ีราคา

ไม่แพงเหมือนกบัตลาดแกรนด ์บาร์ซาร์ ท่านสามารถเลือกซ้ือไดโ้ดยอาจจะมีต่อรองราคาเลก็นอ้ย  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรงุเทพมหานคร 

00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดย เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 
วนัท่ีแปดของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

14.15 น.  เดินทางถึง กรงุเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** End of Service *** 

 

 

 

 

 

กาํหนดเดินทาง    Special Highlight Turkey 8 Days 



 

 
ออกเดินทาง     09-16 เมษายน 2558     ราคาท่านละ 69,900.- บาท 

กร ุป๊  A   กรงุเทพฯ-อิสตนับลู เดินทางดว้ย TK69  23.30-05.35* 

กร ุป๊  B   กรงุเทพฯ-อิสตนับลู เดินทางดว้ย TK65  10.55-17.10 

  

ออกเดินทาง     11-18 เมษายน 2558    ราคาท่านละ 69,900.- บาท   

   กรงุเทพฯ-อิสตนับลู     เดินทางดว้ย TK69  23.30-05.35*   

  

อัตราค่าบริการโปรแกรม ไฮไลท ์ Special Highlight Turkey 8 Days  

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

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ 10,000.- บาท    

เดก็ ตํ่ากวา่ 12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 65,900.- บาท  

เดก็ อาย ุ7-12 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 63,900.- บาท  

เดก็ อาย ุ2-6 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 62,900.- บาท  

ราคาทวัร์ไม่เอาตัว๋เลย (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินภายใน) (ผูใ้หญ่)‐Land Only   ราคาท่านละ    43,900.-   บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  75,000.- บาท  (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

**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 8  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม สเปเช่ียล ไฮไลท ์ตรุกี 8 วนั 

การชําระเงนิ งวดท่ี1: สํารองทีน่ั่งมดัจําท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดท่ี2: ชําระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง 

 
 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม สเปเช่ียล ไฮไลท ์ตรุกี 8 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
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้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
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

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

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐาน
ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 
สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกั
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 


