
 

 

รหัสทัวร SST1900835 
ทัวรตุรกี AMAZING TURKEY RIVERA 10 วัน 7 คืน (TK) 
ฮิบโปโดรม   สุเหราสีน้ําเงิน   โบสถเซนตโซเฟย   พระราชวัง โดลมาบาเช    
ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส    ปราสาทปุยฝ�าย   ชมหอนาฬิกาที่คาเล คาปซึ 

 

 

บนิตรง+บนิภายใน2ขา  
กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

ขอนาํท่านท่องดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณีแห่งโลก�ทวีปผสมผสานกนัระหว่างเอเชียเเละยุโรป 
โปรแกรมตรุกีที�จดัสรรอยา่งสมบูรณแ์บบ การนัตว่ีาคุม้ค่า  ไม่เหนื�อย เที�ยวครบทุกเมืองสวย  
บินตรงสูอ่ิสตนับูลกบัสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์พรอ้มบินในประเทศตรุกีอีก � เที�ยวบิน 

อิสตนับูล-อิซเมียร-์คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อนัทาเลีย-ปามุคคาเล-่คปัปาโดเจยี 
พกัโรงแรมระดบั5*นอนอสิตนับลู2คนื  

พกัโรงแรมถํ �า5ดาวสดุคลาสคิที�คปัปาโดเจยี 2คนื 
 



 

 

วนัแรก   สนามบนิสุวรรณภูม-ิอสิตนับูล 
19.00 น พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสวุรรณ

ภมู ิชั �น4 เคารเ์ตอร ์S โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางทําผา่นขั �นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.30 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเที�ยวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั�วโมง) เพลดิเพลนิกบั
ภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตวัทกุที�นั�ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํ�าและอาหารเชา้ระหวา่ง
เที�ยวบนิสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

 
วนัที�สอง  อสิตนับูล-ชมววิAsia side -- สเุหงา่สนํี�าเงนิ-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย--อา่งเก็บนํ�าใตด้นิ -ชุมชนบาลชั 
04.00 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับลู ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรหลงั    

จากนั�น นําทุกท่านสู่ เมืองอิสตันบูล นําท่านสู่ชมว ิวที�จุดชมวิวฝั� งเอ เชีย 
(Asiaside )  อสิระใหท้า่นเก็บภาพความงามของ 2 ฝั�งเอเชยีและยโุรป ทา่น
นําชม สุเหร่าสนํี �าเงนิ (BLUE MOSQUE) สถานที�ศกัด ิ�สทิธ ิ� ทางศาสนา ที�มี
ความสวยงามแห่งหนึ�ง ชื�อนี�ไดม้าจากกระเบื�องเคลอืบสนํี�าเงนิที�ใชปู้ตลอดแนวฝา
ผนังดา้นในและถูกสรา้งขึ�นบนพื�นที�  ซึ�งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดย
สุลต่านอาหเม็ตที� 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งทั �งหมด7 ปีและชมสนามแข่งมา้
โบราณของชาวโรมัน “ฮบิโปโดรม” จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต จากนั�นนําชม โบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย St. Sophia ซึ�งเป็นศลิปะแบบไบแซนไทม์ ไดร้บัการยกย่องให้
เป็น 1 ใน 7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึ�นสมัยจักรพรรดคิอนสแตน
ตนิ ของจกัรวรรดไิบแซนไทม ์เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตแ์ตห่ลงัจากจักรวรรดอิอตโตมัน
เขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลี�ยนโบสถด์ังกลา่วมาเป็นมัสยดิ แตไ่ดเ้ปลี�ยนเป็นพพิธิภัณฑ์
สถานแห่งชาตใินสมัย เคมาล อะตาเตริก์ หลังจากที�เป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็น
เวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยดิของศาสนาอสิลามอกีกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให ้

นักท่องเที�ยวเขา้ชมความงามและความยิ�งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที�สมบูรณ์บ่งบอกถงึความศรัทธาอันแรงกลา้ของ
จักรพรรดคิอนสแตนตนิที�มตีอ่ครสิตศ์าสนา 
เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชมอา่งเก็บนํ�าใตด้นิ  หรอือโุมงคส์ง่นํ�าใตด้นิสรา้งในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมัยจักรพรรดจิัสตเินียน เพื�อกักเก็บ
นํ�าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั เสาคอลัมน์ที�คํ�ายันหลังคาอยู่ใตด้นิ มคีวามสวยงามมาก เป็นศลิปะแบบคอรนิเทยีนของโรมัน ถงึ 336 สงูตน้
ละ 9 เมตร เรียง 12 แถว แถวละ 28 ตน้ ในพื�นที�ยาว 142 เมตร กวา้ง 65 เมตร  เสาตน้ที�แปลกตาที�สุดคอื เสาที�สลักเป็นรูปดวงตา
นกยงู หยดนํ�าตาหรอืดวงตาปีศาจ ตามแตใ่ครจะเห็นเป็นรูปใด เรยีกชื�อวา่ Forum Tauri  และเสาอกี 2 ตน้ที�ไมค่วรพลาดชม ไดแ้ก ่เสา
ที�มหีัวของเมดซูา กลบัหัว วางเป็นฐาน และอกีเสาหนึ�งหัวเมดซูาตะแคงขวาอยูเ่พราะเป็นเคล็ดไมใ่หเ้มดซูามองใครแลว้จะกลายเป็นหนิ 

แต่จะใหอ้ยู่เฝ้าอ่างเก็บนํ�าแห่งนี�ตลอดไปเมดูซาเป็นยักษ์มีดวงตาสดีํา ผมยาว
สลวย รูปร่างงดงาม หลงรักเทพเพอร์ซอิุส ลูกของเทพสูงสุดของกรีกที�ช ื�อ ซี
อุสหรือซุส ในขณะเดยีวกับที�เทพีอธีนา ก็รักเทพเพอร์ซอิุสเชน่กัน จงึเกดิอจิฉา 
สาปใหเ้มดูวามีผมเป็นงู และผูใ้ดมองหนา้เมดูซาจะถูกตัดคอดว้ยหิน ฉะนั�นใน
ยุคไบเซนไทน์ ทหารไดนํ้ารูปหัวเมดซูามาทําเป็นหัวดา้มของดาบ จากนั�นนําท่าน
สูชุ่มชนบาลชั ซึ�งเป็น  หมู่บา้นดั �งเดมิของชาวยวิ ซึ�งตกแตง่ดว้ยหลากหลายสสีนั
สะดดุตา ตั �งอยูบ่นฝั�งยโุรปของอสิตนับลูเป็นชมุชนเกา่แกด่ั �งเดมิบนบนฝั�งตะวนัตก
ของโกลเดน้ฮอรน์ อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ 
คํ�า  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   หลังอาหารคํ�าเขา้สูท่ี�พัก PARK INN 
ISTANBUL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัที�สาม พระราชวงัโดลมาบาเช ่-ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  - -ตลาดสไปซม์ารเ์กต-จตัรุสัทกัซมิ 
 
เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที�พัก 
นําท่านชมพระราชวงั โดลมาบาเช่ (Dolmabache Palace) พระราชวังแห่งนี�สรา้ง
โดย สุลตา่นอับดุล เมอจทิ ซึ�งเป็นพระราชวังที�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิอย่างสงูสุด
ทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมาน ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นลอ่งเรอื
ชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับ
ทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara)โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง
เริ�มตั �งแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าช่องแคบนี�เป็นจุดพบกันของสดุขอบทวปี
ยโุรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึ�งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที�สําคัญยิ�งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะที�ล่องเรือท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตล์
ยโุรปของบรรดาเศรษฐทีั �งหลาย ซึ�งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทั �งสิ�น ไดเ้วลา  
เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  
จากน ั�นนําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต อสิระใหท้่านไดช้มสสีันของตลาดอยีปิตโ์บราณท่านสามารถเลอืกซื�อของฝากไดใ้นราคา
ยอ่มเยาว ์ไม่วา่จะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึ�นชื�อของตรุกอีย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั�วพทิาชโิอ ซึ�ง



 

 

มใีหเ้ลอืกซื�อมากมาย นําท่านสูจ่ตัุรสัทกัซมิ ( Taksim Square) หรอื ย่านทกัซมิ สแควร ์เป็นย่านที�คกึคักที�สดุในมหานครอสิ
ตันบูล เพราะเป็นย่านที�เป็นจุดศูนยร์วมของนักท่องเที�ยวทั�วโลก มชี็อปปิ� ง สตรที ที�รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ทั �งแบรนดโ์ลคอล และแบ
รนดอ์นิเตอรม์ากมาย แถมยังมบีตูกิโฮเต็ลอพิๆ และบารเ์ก๋ๆ  ใหค้ณุไดช้มบรรยากาศความคกึคักของถนนเสน้นี� 
 **สําหรบัท่านที�สนใจน ั�งเฮลคิอปเตอรท์วัร ์ชมทศันียภาพมุมสูงของเมอืงอสิตนับูล(เฮลคิอปเตอรท์วัรน์ี�ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร ์ ราคาทา่นละ 210 ยูโร ในกรณีที�ชําระดว้ยเงนิสด และราคา 220 ยูโร ในกรณีที�ชําระดว้ยบตัรเครดติ บรษิทั
ตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรเ์ฮลคิอปเตอรท์วัร ์มปีระกนัภยัใหก้บัทุกทา่น แตสํ่าหรบัประกนัภยัที�ทําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุม
การขึ�นเฮลคิอปเตอรท์วัร ์และเครื�องรอ่นทุกประเภท  ดงัน ั�นการเลอืกซื�อ Optional Tourรายการนี�ข ึ�นอยูก่บัดุลยพนิจิของ
แตล่ะทา่น)** 
 
คํ�า  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารคํ�าเขา้สูท่ี�พัก PARK INN ISTANBUL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�ส ี�   อซิเมยีร-์คซูาดาซ-ีหมูบ่า้นออตโตมนั 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิอสิตนับูล 
10.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอชิเมยีร ์(Izmir) โดยเที�ยวบนิ TK 2318 

11.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิอชิเมยีร ์ 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เมอืงอซิเมยีร(์Izmir) ตั �งอยู่ทางปลายสุดทางตะวันตกของคาบสมุทรอานาโตเลยี 
(Anatolia) หรอืที�เรามักเรยีกกันวา่ เอเชยีไมเนอร ์(Asia Minor) ปัจจุบันเมอืงอซิเมยีร์
นั �นถอืว่าเป็นเมอืงที�มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์ซึ�งมอีายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี 
เป็นเมืองที�มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกี ตัวเมืองนั�นตั �งอยู่รอบๆอ่าว
ขนาดใหญ่ ซึ�งพื�นที�ส่วนใหญ่นั�นถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา อกีทั �งยังถือว่าเป็นเมืองที�
คอ่นขา้งพลกุพร่านไปดว้ยผูค้น รวมไปถงึถนนที�คอ่นขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศนูยช์็
อปปิ� งที�ทันสมัย นั�นจึงส่งผลใหเ้มืองมีบรรยากาศของทะเลเมดเิตอร์เรเนียนยุโรป
มากกวา่ตรุกแีบบดั �งเดมิ อสิระใหท้า่นชมเมอืงและเก็บภาพประทับใจ 
เที�ยง    บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร     

จากนั�นไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคซูาดาซ ีนําทา่นสูห่มูบ่า้นออตโตมนัด ั�งเดมิ ชมอารยะธรรมและบา้นเรอืนสมัยแบบ
เก่าของสมัยออตโตมันที�ยังคงหลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ และเลอืกชมซื�อสนิคา้พื�นเมือง ไดเ้วลาอัน
สมควรนําทา่นสูโ่รงแรมที�พัก 
คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั  RAMADA RESORT Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�หา้    โรงงานเครื�องหนงั-เมอืงโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล ่
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเยี�ยมชมโรงงานเครื�องหนงั (Leather Jacket Factory) ซึ�งมชีื�อเสยีง
โดง่ดงัของประเทศตรุก ีตรุกเีป็นประเทศที�ผลติหนังที�มคีณุภาพที�สดุ อกีทั �งยังผลติเสื�อ
หนังสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้า่น
เลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั  จากนั�นนําทา่นชมเมอืงเอฟฟิซุส (City of Ephesus) 
เมอืงโบราณที�มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึ�งเคยเป็นที�อยูข่องชาวโยนก 
(Ionian) จากกรกี ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึ�งรุ่งเรอืงขึ�นในศตวรรษที� 6 กอ่น
ครสิตกาล ตอ่มาถกูรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หา
ราชภายหลงัเมื�อโรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา “เอฟฟิซสุ” ขึ�นเป็นเมอืงหลวง
ตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ที�สองขา้งทางเต็ม
ไปดว้ยซากสิ�งกอ่สรา้งเมื�อสมัย 2,000 ปีที�แลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถ
จผุูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี� นําทา่นชมหอ้งอาบนํ�าแบบ
โรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที�ยงัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนันี�, หอ้งสมุดโบราณที�มวีธิกีารเก็บรักษา
หนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดทีกุสิ�งทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิที�มคีวามออ่นหวานและฝีมอืปราณีต  
เที�ยง    บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร    
จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) หรอืปราสาทปุยฝ้าย  เมอืงที�มนํี�าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึ�นมาจากใตด้นิผา่น
ซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นที�ไหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแร่รอ้นนี�ไดก้อ่ใหเ้กดิทศันียภาพของนํ�าตก
สขีาวเป็นชั �นๆหลายชั �นและผลจาก
การแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิ
เป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทาง
นํ�าเป็นทางยาว ซึ�งมคีวามงดงาม
มาก ปามุคคาเล ่ไดร้บัการยกยอ่ง
จากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม
ในปี ค.ศ. 1988 ชม นครโบราณ
เฮยีราโปลสิ (Hierapolis City ) 
และบอ่นํ�าแร่ในอดตีเคยเป็นสระนํ�ารอ้น ปัจจุบนัเป็นโรงแรมนํ�าแร่ที�มอีณุหภมู ิ35 องศาเซลเซยีส ประกอบดว้ยดนิปนูและเกลอืแร่ ไหล



 

 

เป็นนํ�าตกจากที�สงู 100 เมตรลงสูพ่ื�น สายนํ�าที�ถกูอากาศเย็นตวัลงทําใหแ้คลเซยีมตกตะตอน เกดิเป็นอา่งแคลเซยีมธรรมชาต ิขนาด
มหมึา เรยีกวา่ ปามุกคาเล ่ในยุคโรมันสถานที�แหง่นี�เป็นเมอืงตากอากาศที�สวยงาม 
คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั LYCUSRIVER TERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�หก    อนัทาเลยี –ซุม้ประตเูฮเดรยีน-หอนาฬกิา-จตรุสั Republic -นํ �าตกลารา่ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงอนัทาเลยีเป็นจังหวดัที�ตั �งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉยีงใตข้องอะนาโตเลยีหรอืเอเชยีไมเนอร ์ แถบบรเิวณรมิทะเลเมดเิตอร์
เรเนยีนที�ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา และยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองของจังหวดัอนัทาลยาดว้ย จังหวดันี�ตั �งอยู่บนที�ราบของแพม
ฟีเลยี (Pamphylia) ซึ�งในอดตีที�นานมาเลว้เป็นแผน่ดนิที�เกดิจากการทรุดตัวของการเปลี�ยนแปลง ของเปลอืกโลกที�เกดิมาจาก
แผน่ดนิไหวและการระเบดิของภเูขาไฟเป็นผนืแผน่ดนิโบราณที�อดุมสมบรูณ์ อนัทาเลยี ยังเป็นเมอืงทา่เรอืโบราณที�เคยมคีวามสําคญัมา
แตใ่นอดตีที�ถูกสรา้งโดยจักรพรรดอิตัตาลสุที�2 ซึ�งตอ้งการใหเ้ป็นเหมอืนกบัสวรรคบ์นโลก (Heaven on Earth) และไดต้ั �งชื�อเมอืงนี�วา่ 
อตัตาเลยี (Attaleia) ตวัเมอืงอนัทาเลยีไดรั้บการบรูณะพัฒนาใหเ้ป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวนานาชาตจินไดรั้บฉายาวา่ รเิวยีรา่แหง่ตรุก”ี 
นําทกุทา่นชม ซุม้ประตเูฮเดรยีน (Hadrain’s Gate) ซึ�งสรา้งขึ�นในปีค.ศ.130เพื�อเป็นอนุสรณ์ในครั�งที�จกัรพรรดฮิาเดรยีนได ้
เดนิทางมาที�เมอืงนี�ซึ�งเป็นโบราณสถานที�ม ี ชื�อเสยีงที�มปีระตทูางเขา้ไปยังวงัที�สวยงามที�ถกูสรา้งดว้ยหนิออ่นเป็นรูปประตถูงึสามโคง้
เพื�อใหเ้ป็นเกยีรตยิศแดอ่งคจ์ักรพรรดชิมหอนาฬกิาที�คาเล ่คาปิซ ึและ จตรุสั Republic ณ จดุนี�ทกุทา่นจะไดช้มววิอนัสวยงามของ
ทะเลเมดเิตเรเนยีนที�นํ�าทะเลสฟ้ีาตดัใสสะทอ้นสขีองทอ้งฟ้า รวมไปถงึภาพขนุเขาของเทอืกเขาโอลมิปัสที�ยิ�งใหญ ่ จากนั�นนําทกุทา่น
ชมหอคอยแหง่สุเหรา่คอรค์ุต ซึ�งเริ�มแรกนั�นสรา้งเพื�อใชเ้ป็นวดัในจักรวรรดโิรมัน หลงัจากนั�นไดถ้กูใชเ้ป็นโบสถถ์วายแดพ่ระแมม่ารี
ในยคุไบแซนไทน์และทา้ยที�สดุไดเ้ปลี�ยนเป็นสเุหร่าในยคุอสิลามครองเมอืง ซึ�งในปัจจุบันนี�ตวัสเุหร่าชํารุดแตะหอคอยอะซาน หรอื 
หอคอยที�ใชส้าํหรับเรยีกในคนละหมาดนั�นยังคงอยูอ่สิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิชมจตรัุสและตรอกถนนที�เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนและสวนสวยใน
สไตลอ์อตโตมัน 
เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชมความงามของนํ�าตกลารา่ซึ�งเป็นนํ�าตกที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงอนัทาเลยีโดยนํ�าตกเกดิจากแมนํ่�าดเูดน1ในแมนํ่�าสายสําคญั
ของประเทศทกุทา่นจะไดช้มสายธารที�ไหลเป็นคลองยาวไหลผา่นโตรกหนิหลายชั �น กอ่ใหเ้กดิเป็นนํ�าตกหลายชั �นหลายตอน บางตอน
ลกัษณะเหมอืนกับลําธารเล็กๆ จนไปสิ�นสดุที�หนา้ผาหนิรมิทะเลกอ่นจะตกลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนจนกลายเป้นนํ�าตกอกีจดุที�มคีวาม
สวยงามมาก 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั Ramada Plaza Antalya หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที�เจ็ด Manavgat waterfall -คอนยา่-คปัปาโดเจยี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่เมอืง Manavgat  ซึ�งเป็นเมืองที�ถูกลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขา ปกคลุมไปดว้ยป่าไมท้ี�สวยงาม มแีม่นํ�าสายสําคัญคอืแม่นํ�า 
Manavgat ซึ�งไหลผ่านเมืองใหค้วามอุดมสมบูรณ์ นําท่านชมความงามของนํ�าตก Manavgat waterfall และสามเหลี�ยมปาก
แม่นํ�าที�มคีวามอดุมสมบรูณ์ทางธรรมชาตทิี�สาํคญัที�สดุของเมอืง อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับ   ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทาง
สูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั �งยังเป็นศูนยก์ลางที�สําคัญของ
ภมูภิาคแถบนี� ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบั ทศันยีภาพที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทาง ของภมูภิาคตอนกลางของตรุก ี 
เที�ยง     บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นเมอืงที�อยู่ระหวา่งทะเลดํากับภูเขาเทารุส มคีวามสําคัญมาแตโ่บราณกาล เพราะเป็น
สว่นหนึ�งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปลี�ยนวฒันธรรมที�ทอดยาวจากตรุกไีปจรดประเทศจนี ระหวา่งทางนําทา่นชม 
“คาราวานสไรน”์ เดนิทางตอ่สูค่ัปปาโดเจยี ระหวา่งเดนิทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภาพที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�ง
ทางของภูมภิาคตอนกลางของตรุก ีใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์พเิศษพักโรงแรมถํ�า ซึ�งเป็นเอกลกัษณ์ของคปัปาโดเจยี ใหท้า่นพักผ่อน
ตามอธัยาศยั ณ ทพีกัโรงแรม  
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั   : ANATOLIA HOUSE CAVE  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถํ�าเต็ม ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั* 

 



 

 

วนัที�แปด นครใตด้นิ-อุชซิาร-์อวานอส-ระบําหนา้ทอ้ง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      สําหรบัท่านที�สนใจน ั�งบอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊อบบี� **
(ทวัรน์ ั�งบอลลูนนี�ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ ค่าข ึ�นบอลลูนท่านละ 240 ดอลล่า
สหรฐั ในกรณีที�ชําระดว้ยเงนิสด และราคา 250 ดอลลา่สหรฐั ในกรณีที�ชําระดว้ย
บตัรเครดติ บรษิทัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทวัรบ์อลลูนในตุรก ีมปีระกนัภยัใหก้บัทุก
ท่าน แต่สําหรบัประกนัภยัที�ทําจากเมอืงไทย ไม่ครอบคลุมการขึ�นบอลลูน และ
เครื�องร่อนทุกประเภท  ดงัน ั�นการเลอืกซื�อ Optional Tourรายการนี�ข ึ�นอยู่กบั
ดลุยพนิจิของแตล่ะทา่น)** 
นําท่านชม  นครใตด้นิ(underground city) ซึ�งเกดิจาการขุดเจาะพื�นดนิลงไป 10 
กวา่ชั �น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภัยจากขา้ศกึศัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจยีในอดตี 

โดยทั �งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที�ที�ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดนนี�เพื�อประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมันจากทางตะวันตก 
ดว้ยเหตุผลเดยีวกัน รวมทั �งตอ้งการที�จะหยุดยั �งการเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบนี�ดว้ย โดยชั �นล่างที�ลกึที�สดุ ลกึถงึ 85 เมตร 
เมอืงใตด้นิแหง่นี�มคีรบทกุอย่าง ทั �งหอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งนํ�า, หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉนิ ฯลฯ 
แมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่ที�ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชั �น แตว่า่อากาศในนั�นถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ 
มอีุณหภูมเิฉลี�ย 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบที�ด ีมีทางออกฉุกเฉินที�เป็นทางระบายอากาศไปในตัส ทําใหอ้ากาศ
ถา่ยเทไดส้ะดวก นําทา่นชมหมูบ่า้นของนกพริาบ โดยชาวบา้นไดข้ดุเจาะโพรงเจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยู่อาศยั 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
นําท่านสู ่เมอืงอุชซิาร ์เป็นพื�นที�ที�มจีุดเดน่คอืภูเขาขนาดใหญ่มรีูพรุนเหมอืนรวงผึ�ง รายลอ้มไปดว้ย หนิทรงกระโจม กรวยควํ�า และ
เจดยีเ์ต็มไปหมด ที�สาํคญัก็คอืสว่นหนึ�งของหนิเหลา่นี�มคีนอาศยัอยู่ภายใน ในลกัษณะ“บา้นถํ �า” มาชา้นานนับจากอดตีถงึปัจจบุัน เป็น
การอยู่อาศัยแบบ“เจาะเขา้ไป”ภายในหนิ โดยไม่มกีาร“ทุบทําลายหนิ”เหลา่นี�ทิ�งเพื�อปรับพื�นที�ใหร้าบเรยีบแต่อย่างใด สว่นบา้นที�ปลูก
สรา้งขึ�นใหม่ก็ทําอย่างกลมกลนื ไม่ทําลายทัศนียภาพ นับเป็นการอยู่อาศัยกับธรรมชาตอิย่างองิแอบพึ�งพงิที�น่ายกย่องเป็นอย่างยิ�ง นํา
ทา่นสู ่หมู่บา้นอวานอส ซึ�งเป็นหมู่บา้นที�มชี ื�อเสยีงเกี�ยวกับเครื�องปั�นดนิเผา และงานเซรามกิ แทบทุกรา้นจะมผีลติภัณฑจ์ากงานปั�น
วางอยู่หนา้รา้น แตใ่นบา้นมโีชวเ์ครื�องปั�นหมอ้ทกุบา้น อวานอสเป็นเมอืงเล็กๆที�มแีม่นํ�าไหลผ่าน แตเ่ป็นแม่นํ�าที�มตีะกอนแดง ชาวบา้น
เลยนําดนิจากแม่นํ�ามาลองปั�นใชเ้ป็นอุปกรณ์ ของเครื�องใช ้ที�ใชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ต่อมาไดเ้ริ�มปั�นพวกโอ่ง แจกัน 
และเครื�องประดบับา้น ชมการสาธติการทําเครื�องปั�นดนิเผาของแบบด ั�งเดมิของชาวคปัปาโดเกยี จากน ั�น 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมที�พกั: ANATOLIA HOUSE CAVE  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

* หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักของโรงแรมถํ�าเต็ม ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั* 

**นําทา่นชมระบําหนา้ทอ้งอนัขึ�นชื�อของตรุกไีดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลบัสูโ่รงแรมที�พกั** 

วนัที�เกา้    หบุเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-หมูบ่า้นของนกพริาบ-พาซาแบค-Carpet School 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมโรงงานผลติพรม (Carpet School & Factory) ชมวธิกีารทอ
พรมแบบดั �งเดมิซึ�งถอืไดว้า่เป็นสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงของตรุก ีจากนั�นนําทา่นสูหุ่บเขา
เดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่งจนิตนาการ ตื�นตากับอัศจรรยข์องภูมิ
ประเทศที�แปลกตาที�ดคูลา้ยพื�นผวิดวงจันทร ์หรอืดาวเคราะหด์วงอื�น ในจักรวาล
มากกว่าพื�นผิวโลก เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา อิสระใหท้่านเก็บภาพ 
panoramic view  นําท่านสู่หุบเขาพาซาแบค (Pasabag) ท่านจะไดช้ม
ธรรมชาตแิปลกตาของกลุ่มภูเขาหนิเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยู่ขา้งบนแปลกตา
สวยงามมากไมม่ทีี�ใดเหมอืน อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจไดเ้วลาอนัสมควร 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นสูย่่านชอ้ปปิ�งใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกชื�อของฝากตา่งๆ ไดเ้วลาสมควร
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ Kayseri   

19.35-21.15 น.เดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู เที�ยวบนิที� TK2021 (บนิภายในประเทศ) **คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ** 
 
วนัที�สบิ    อสิตนับูล-กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� TK 068 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชั�วโมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

 
Amazing Turkey Rivera 10D7N                              ราคา/ บาท  

24พ.ค.- 2ม.ิย. 62 
1-10 ม.ิย. 62 
14-23 ม.ิย. 62 
21-30 ม.ิย. 62 
12-21 ก.ค. 62 
9-18 ส.ค. 62 
20-29 ก.ย. 62 
25 ต.ค.- 3 พ.ย. 62 
26 ต.ค.- 4 พ.ย. 62 
1-10 พ.ย. 62 
8-17 พ.ย. 62 
22 พ.ย.- 1 ธ.ค. 62 
29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 62 
1-10 ธ.ค. 62  

 
 
 
 
 

46,500 

                                                 พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ                           8,900 บาท 

 
หมายเหต ุ 

1. ราคานี�สําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่น หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิ�ม  ทา่นละ 4,000 
บาท  

2. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษแลว้  

อตัราคา่บรกิารนี�รวม   
1.     คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ เที�ยวบนิชั �นประหยัด กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น  (กรุงเทพ-อสิตนับูล-กรุงเทพ ) 
และรวมต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ 2 เที�ยว 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํ�ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเที�ยวพรอ้มคนขบัรถที�ชํานาญเสน้ทาง     
4.    คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  
5.    คา่อาหารทกุมื�อที�ระบตุามรายการ , นํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทกุแหง่ที�ระบตุามรายการ    
7.    คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
1.คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง  
2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% ฯลฯ  
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื�นๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.คา่อาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษ นอกเหนอืรายการ  
5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลี�ย 1 USD / ทา่น  
6.คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิ�น (100 USD/คน/ทรปิ) ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
9.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซักรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครื�องดื�มมนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ   
10.คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%  
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครั�งแรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นที�เหลอืทั �งหมดชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั  
2. เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที� ที�ระบบุนหนา้ตั�วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื

เปลี�ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ  
ทั �งหมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น    สละสทิธิ� 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�นกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

 



 

 

หมายเหต ุ 
1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะนั�นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั �งหมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึ�งใน

กรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4.    บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทวัร ์ในกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5.    ในกรณีที�ทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนํี�าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม ่รับผดิชอบใดๆใน

การที�ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเที�ยวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6.    บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ ควบคมุของ

ทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิ�มที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู-หาย ความลา่ชา้ หรอื 
อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7.    ราคานี�คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึ�น ตามอตัรา คา่นํ�ามัน หรอื คา่เงนิ
แลกเปลี�ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.    เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 
ขอ้แนะนําและแจง้เพื�อทราบ   

 สาํหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั�น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิดหอ้งพัก 
เป็น 2 หอ้ง (ทา่นที�พักเดี�ยวกรุณาชาํระคา่พักเดี�ยวเพิ�ม)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลด ทา่นละ 1 ใบ นํ�าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว กรณีที�เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การ

นัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั �งนี� จะคํานงึและรักษาผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สดุ  

2. เนื�องจากการทอ่งเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไม่สามารถที�จะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีที�ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ� ในการใชบ้รกิารที�ทางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี�ทา่นชําระ
มาแลว้ หากทา่นถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบ หากทา่น
ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเที�ยวใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี
เลอืดหมู 

 
โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู(่ TWN/DBL ) ในกรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง( TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยู่
กบัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึ�งมักมคีวามแตกตา่งกนัซึ�งอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั
ตามที�ตอ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งที�พักแบบ 3 เตยีงได ้ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบ
ที�มอีณุหภมูติํ�า เครื�องปรับอากาศที�มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั�นในกรณีที�มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่
โรงแรมสงูขึ�น 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึ�นเครื�องบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็ นตน้กรุณาใส ่ใน
กระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเด็ดขาด วตัถุที�เป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชั�นนํ�าหอมยาสฟัีนเจลสเปรย์
และเหลา้เป็นตน้จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครั�งโดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 10 ชิ�นในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. 
แลว้ใสร่วมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง
ประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซื�อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุนัเดนิทางเที�ยวบนิจงึสามารถนําขึ�นเครื�องไดแ้ละหา้มมรี่องรอย
การเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สาํหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิคอื 20 กโิลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั �นประหยัด/ 
Economy Class Passenger ซึ�งขึ�นกับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธÍิของสายการบนิที�ทา่นไมอ่าจปฎิ
เสธไดห้าก นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องไดต้อ้ง



 

 

มนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิ�ว ) + ยาว( 21.5นิ�ว ) + สงู ( 18 นิ�ว ) ในบางรายการทวัรท์ี�ตอ้งบนิดว้ยสายการ
บนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ�ากวา่มาตราฐานไดท้ั �งนี�ข ึ�นอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ� ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในนํ�าหนักสว่นที�เกนิกระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะ
กบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry)  


