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AMAZING TURKEY RIVERA  
ทวัรต์ุรกรีร เววรีรา ร10วนั7คนื รร 

บเนตรงสูาอเสตนับูลกบัส รก รบเนวตอรก์เชแอรไ์ลน ์
บเนตรง+บเนภ รใน2ข ร 

 
ขอน ำท่ำนท่องดินแดนมหศัจรรยแ์ห่งอญัมณีแห่งโลก2ทวีปผสมผสำนกนัระหว่ำงเอเชียเเละ
ยุโรป โปรแกรมตรุกีท่ีจดัสรรอยำ่งสมบูรณแ์บบ กำรนัตีว่ำคุม้ค่ำ  ไม่เหน่ือย เท่ียวครบทุก

เมืองสวย  
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บินตรงสูอิ่สตนับูลกบัสำยกำรบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์พรอ้มบินในประเทศตรุกีอีก 2 เท่ียวบิน 

อิสตนับูล-อิซเมียร-์คูซำดำซี-เอฟพซุีส-อนัทำเลีย-ปำมุคคำเล่-คปัปำโดเจยี 
พกัโรงแรมระดบั5*นอนอสิตนับลู2คนื  

พรอ้มนอนโรงแรมถ ำ้5ดำวสดุคลำสคิทีค่ปัปำโดเจยี 2คนื 
 

วนัแรก.           สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตนับูล 

19.00 น พรอ้มกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ
สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้4 เคาร์เตอร์ S โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางท าผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.30 น.  ออกเดินทางสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ช ัว่โมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีสว่นตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบินสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วนัท่ีสอง          อิสตนับูล-ชมวิวAsia side -ชุมชนบาลชั- ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-  
                    พระราชวงัโดลมาบาเช่ -ตลาดสไปซม์ารเ์กต 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรหลงัจากนั้นน าทุกทา่นสู่
เมืองอิสตนับูล เดินทางชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ Emirgan Park ซ่ึง
เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศตุรกี โดยท่ี
ชว่งระหวา่งเดือนตน้เมษายนของทุกๆ ปี ณ สวนสาธารณะแหง่น้ีจะมี
จดังานเทศกาลดอกทิวลิป ใหทุ้กทา่นไดส้ัมผสัดินแดนท่ีเป็นตน้ก าเนิด
ดอกทิวลิปของโลกอยา่งแทจ้ริง ใหท้า่นไดอิ้สระกบัการถา่ยภาพดอกทิว
ลิป หลากสี หลายสายพนัธุ ์นับเป็นลา้นๆดอกไดต้ามอธัยาศยั 
น าท่านสู่ชมวิวท่ีจุดชมวิวฝั่งเอเชีย (Asiaside )  อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความงามของ 2 ฝั่งเอเชียและยุโรป จากน าทา่นสูชุ่มชน
บาลชั ซ่ึงเป็น  หมูบ่า้นดัง้เดิมของชาวยิว ซ่ึงตกแตง่ดว้ยหลากหลาย
สีสนัสะดุดตา ตัง้อยูบ่นฝั่งยุโรปของอิสตนับูลเป็นชุมชนเกา่แกด่ ัง้เดิม
บนบนฝั่งตะวนัตกของโกลเดน้ฮอร์น อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ ได ้
เวลาอนัสมควรน าทา่นชมพระราชวงั โดลมาบาเช่ (Dolmabache 
Palace) พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดย สุลต่านอบัดุล เมอจิท ซ่ึงเป็น
พระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทางวฒันธรรม  
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           จากนัน้น าท่านสู่ Maiden's Tower ซ่ึงเป็นหอคอยอยูก่ลางทะเล หอคอยแหง่น้ีถูกสรา้งในสมยัจกัรพรรดิอเล็ก 
           ซิออสท่ี 1 โคมเนนอส (Alexios I Komnenos) ซ่ึงจกัรพรรด์ิองคน้ี์ก็มีสว่นส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดสงครามครู 
           เสด( สงครามศาสนาระหวา่งศาสนายูดาย ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอิสลาม ) เพราะสมยันั้น อิสลามไดมี้การแผ ่
           ขยายอาณาจกัรมากขึ้นจนขยายเขา้ไปทางกรุงคอนสแตนติโนเป้ิล เป็นผลใหพ้ระองคต์อ้งท าการขอความ 
           ชว่ยเหลือไปยงัพระสนัตะปาปา เพ่ือชวยกนัปราบปราม เซลจุคตุรกี (Seljuk Turks)โดยตลอดระยะเวลาก็มีการรบ 
           ตอ่สูก้นั หอคอยแหง่น้ีอาจจะถูกถูกสรา้งเพ่ือเป็นสถานีของกองทพัเรือ บนพ้ืนท่ีเกาะเล็กๆ หนา้ไครโซโพริส      
           (Chrysopolis ) ปจัจุบน้คือ Üsküdar หลงัจากท่ีโดยฝ่ายออโตมนัตีแตก สลุตาน ไดใ้ชห้อแหง่น้ีเป็นนาฬิกาปี ค.ศ  
           1509 เกิดแผน่ดินไหว และในปี ค.ศ 1721 ไดถู้กเผาท าใหไ้ดร้ับความเสียหายมาก หลงัจากนั้นก็ไดถู้กใชท้  าเป็น 
           ประภาคาร ตอ่มาในปี ค.ศ 1763มนัไดร้ับการสรา้งใหมโ่ดยใชหิ้น และก็มีการบูรณะซอ่มแซมกนัหลายครั้ง 
           เน่ืองจากเกิดแผน่ดินไหว จนปจัจุบนัเป็นสถานท่ีทอ่งเทียว และเป็นรา้นอาหาร 
เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
          น าทา่นล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นชอ่งแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เขา้กบัทะเลมาร์มา 
          ร่า (Sea of Marmara)โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งเร่ิมตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3  
          กิโลเมตร ถือวา่ชอ่งแคบน้ีเป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงาม 
          แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะท่ีลอ่งเรือทา่นจะ 
          ไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไมว่า่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐี 
          ท ัง้หลาย ซ่ึงลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาท ัง้ส้ิน ไดเ้วลา จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์กต อิสระใหท้า่น 
          ไดช้มสีสนัของตลาดอียิปตโ์บราณทา่นสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชา 
          หรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัขึ้นช่ือของตุรกีอยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเ้ลือกซ้ือ 
ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารค ่าเขา้สูท่ี่พกั PARK INN ISTANBUL HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสาม  สุเหง่าสีน ้าเงิน-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-แกรนดบ์าซาร ์

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านน าชม  สุ เห ร่า สีน ้ า เ งิน  (BLUE MOSQUE) สถาน ท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง ช่ือน้ีไดม้าจาก
กระเบ้ืองเคลือบสีน ้าเงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึ้น
บนพ้ืนท่ี  ซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลตา่นอาหเม็ตท่ี 
1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งท ัง้หมด7 ปีและชมสนามแขง่มา้โบราณของ
ชาวโรมนั “ฮิบโปโดรม” จตุัรัสสุลตา่นอาหเ์มต จากนั้นน าชม โบสถ์
เซนตโ์ซเฟีย St. Sophia ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยก

ย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งขึ้นสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์
เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมันเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปล่ียนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ได ้
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เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี 
และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 ปี ปจัจุบนัเปิดใหน้ักทอ่งเท่ียวเขา้ชมความงามและความย่ิงใหญ ่ภายในมีภาพ
ประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บง่บอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีตอ่คริสตศ์าสนา  **ส าหรบั
ท่านท่ีสนใจนัง่เฮลิคอปเตอรท์วัร ์ชมทศันียภาพมุมสูงของเมืองอิสตนับูล(เฮลิคอปเตอรท์วัรน้ี์ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร ์ ราคาท่านละ 210 ยูโร ในกรณีท่ีช าระดว้ยเงินสด และราคา 220 ยูโร ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัร
เครดิต บริษทัตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรเ์ฮลิคอปเตอรท์วัร ์มีประกนัภยัใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัท่ีท าจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนเฮลิคอปเตอรท์วัร ์และเคร่ืองร่อนทุกประเภท  ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional 
Tourรายการน้ีข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของแต่ละท่าน)** 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่แกรนดบ์าซาร ์Grande Bazaar เป็นตลาดท่ีเกา่แกท่ี่สุดและใหญท่ี่สุดในกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี เป็นแหลง่
เศรษฐกิจหน่ึงของประเทศ และเป็นหน่ึงในสถานท่ีทอ่งเท่ียวซ่ึงมีผูเ้ย่ียมชมมากท่ีสุดในยุโรป แกรนดบ์าร์ซาร์ถูกสรา้งขึ้ น
ตัง้แตปี่ค.ศ.1455 มีอายุประมาณกวา่ 500 ปี มีความโดดเดน่ทางสถาปตัยกรรม และความกวา้งใหญข่องตลาด ซ่ึงมีรา้นคา้
กวา่ 4,000 รา้น มีถนน 65 เสน้ มีจ านวนพนักงานหรือคนขายกวา่ 26,000 คน เป็นจ านวนตวัเลขท่ีดูเหมือนกบัตลาด
แหง่น้ีเป็นชุมชนหรือหมูบ่า้นขนาดยอ่ม  
ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารค ่าเขา้สูท่ี่พกั PARK INN ISTANBUL HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี   อิซเมียร-์คูซาดาซี-หมู่บา้นออตโตมนั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินอิสตนับูล 
10.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินอิชเมียร์ (Izmir) โดยเท่ียวบิน TK 2318 
11.05 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินอิชเมียร์  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เมืองอิซเมียร(์Izmir) ตัง้อยูท่างปลายสุดทางตะวนัตกของคาบสมุทรอา
นาโตเลีย (Anatolia) หรือท่ีเรามกัเรียกกนัวา่ เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) 
ปัจจุบนัเมืองอิซเมียร์นั้นถือวา่เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์
ซ่ึงมีอายุเกา่แกม่ากกวา่ 5,000 ปี เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสาม
ของประเทศตุรกี ตวัเมืองนั้นตัง้อยูร่อบๆอา่วขนาดใหญ ่ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
นั้นถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา อีกท ัง้ยงัถือวา่เป็นเมืองท่ีคอ่นขา้งพลุกพร่านไป
ดว้ยผูค้น รวมไปถึงถนนท่ีคอ่นขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช็์อปป้ิงท่ี

ทนัสมยั นั่นจึงส่งผลใหเ้มืองมีบรรยากาศของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปมากกวา่ตุรกีแบบดัง้เดิม อิสระใหท้า่นชมเมืองและ
เก็บภาพประทบัใจ 
เท่ียง    บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร     
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จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี น าท่านสู่หมู่บา้นออตโตมนัดัง้เดิม ชมอารยะธรรมและ
บา้นเรือนสมยัแบบเกา่ของสมยัออตโตมนัท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ และเลือกชมซ้ือ
สินคา้พ้ืนเมือง ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู่โรงแรมท่ีพกั 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  RAMADA RESORT Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหา้    โรงงานเคร่ืองหนงั-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเย่ียมชมโรงงานเคร่ืองหนงั (Leather Jacket Factory) ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัของประเทศตุรกี ตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกท ัง้ยงัผลิตเส้ือหนัง
สง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เชน่ Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท้า่นเลือก
ซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั  จากนั้นน าทา่นชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมือง
โบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึงเคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก (Ionian) 
จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 กอ่นคริสตกาล 
ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ได ้
สถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงตา่งจงัหวดัของโรมนั น าทา่นเดินบนถนนหินออ่นผา่นใจกลางเมืองเกา่ท่ีสองขา้ง
ทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงกอ่สรา้งเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน 
ซ่ึงยงัคงใชง้านไดจ้นถึงปจัจุบนัน้ี น าทา่นชมหอ้งอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นเป็น
ศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความออ่นหวานและฝีมือปราณีต  
เท่ียง    บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร    

 
 
จากนั้นเดินทางสูเ่มืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) หรือปราสาทปุยฝ้าย  เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุขึ้นมาจาก
ใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเกา่แกส่มยักรีกกอ่นท่ีไหลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้อ่ใหเ้กิด
ทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแกง่หินสีขาวราวหิมะ
ขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก ปามุคคาเล่ ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก
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ทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis City ) และบอ่น ้าแร่ใน
อดีตเคยเป็นสระน ้ารอ้น ปจัจุบนัเป็นโรงแรมน ้าแร่ท่ีมีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ประกอบดว้ยดินปูนและเกลือแร่ ไหล
เป็นน ้าตกจากท่ีสูง 100 เมตรลงสูพ้ื่น สายน ้าท่ีถูกอากาศเย็นตวัลงท าใหแ้คลเซียมตกตะตอน เกิดเป็นอา่งแคลเซียม
ธรรมชาติ ขนาดมหึมา เรียกวา่ ปามุกคาเล ่ในยุคโรมนัสถานท่ีแหง่น้ีเป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยงาม 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั LYCUSRIVER TERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก    อนัทาเลีย –ซุม้ประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรสั Republic -น ้าตกลาร่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
           เดินทางสูเ่มืองอนัทาเลียเป็นจงัหวดัท่ีต ัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องอะนาโตเลียหรือเอเชียไมเนอร์ แถบ.      
           บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขา และยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัอนั.      
           ทาลยาดว้ย จงัหวดัน้ีต ัง้อยูบ่นท่ีราบของแพมฟีเลีย (Pamphylia) ซ่ึงในอดีตท่ีนานมาเลว้เป็นแผน่ดินท่ีเกิดจากการ 
           ทรุดตวัของการเปล่ียนแปลง ของเปลือกโลกท่ีเกิดมาจากแผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟเป็นผืนแผน่ดิน 
           โบราณท่ีอุดมสมบูรณ ์อนัทาเลีย ยงัเป็นเมืองทา่เรือโบราณท่ีเคยมีความส าคญัมาแตใ่นอดีตท่ีถูกสรา้งโดย 
           จกัรพรรดิอตัตาลุสท่ี2 ซ่ึงตอ้งการใหเ้ป็นเหมือนกบัสวรรคบ์นโลก (Heaven on Earth) และไดต้ ัง้ช่ือเมืองน้ีวา่  
           อตัตาเลีย (Attaleia) ตวัเมืองอนัทาเลียไดร้ับการบูรณะพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวนานาชาติจนไดร้ับฉายา 
           วา่ ริเวียร่าแห่งตุรกี” น าทุกทา่นชม ซุม้ประตูเฮเดรียน (Hadrain’s Gate) ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.130เพ่ือเป็น 
           อนุสรณใ์นครั้งท่ีจกัรพรรดิฮาเดรียนไดเ้ดินทางมาท่ีเมืองน้ีซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ีมี ช่ือเสียงท่ีมีประตูทางเขา้ไปยงัวงั 
           ท่ีสวยงามท่ีถูกสรา้งดว้ยหินออ่นเป็นรูปประตูถึงสามโคง้เพ่ือใหเ้ป็นเกียรติยศแดอ่งคจ์กัรพรรดิชมหอนาฬิกาท่ีคา 
           เล่ คาปิซึ และ จตุรสั Republic ณ จุดน้ีทุกทา่นจะไดช้มวิวอนัสวยงามของทะเลเมดิเตเรเนียนท่ีน ้าทะเลสีฟา้ตดั 
           ใสสะทอ้นสีของทอ้งฟา้ รวมไปถึงภาพขุนเขาของเทือกเขาโอลิมปสัท่ีย่ิงใหญ ่จากนั้นน าทุกทา่นชมหอคอยแห่ง 
           สุเหร่าคอรค์ุต ซ่ึงเร่ิมแรกนั้นสรา้งเพ่ือใชเ้ป็นวดัในจกัรวรรดิโรมนั หลงัจากนั้นไดถู้กใชเ้ป็นโบสถถ์วายแดพ่ระแม่ 
           มารีในยุคไบแซนไทน์และทา้ยท่ีสุดไดเ้ปล่ียนเป็นสุเหร่าในยุคอิสลามครองเมือง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีตวัสุเหร่าช ารุดแตะ 
           หอคอยอะซาน หรือ หอคอยท่ีใชส้ าหรับเรียกในคนละหมาดนั้นยงัคงอยูอิ่สระใหทุ้กทา่นไดเ้ดินชมจตุรัสและตรอก 
          ถนนท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนและสวนสวยในสไตลอ์อตโตมนั 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
          น าทา่นชมความงามของน ้าตกลาร่าซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอนัทาเลียโดยน ้าตกเกิดจากแมน่ ้าดูเดน1 
          ในแมน่ ้าสายส าคญัของประเทศทุกทา่นจะไดช้มสายธารท่ีไหลเป็นคลองยาวไหลผา่นโตรกหินหลายชัน้ กอ่ใหเ้กิด 
          เป็นน ้าตกหลายชัน้หลายตอน บางตอนลกัษณะเหมือนกบัล าธารเล็กๆ จนไปส้ินสุดท่ีหนา้ผาหินริมทะเลกอ่นจะ 
           ตกลงสูท่ะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกลายเป้นน ้าตกอีกจุดท่ีมีความสวยงามมาก 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั Ramada Plaza Antalya หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจ็ด Manavgat waterfall -คอนย่า-คปัปาโดเจีย 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
          เดินทางสู่เมือง Manavgat  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา ปกคลุมไปดว้ยป่าไมท่ี้สวยงาม มีแมน่ ้าสาย 
          ส าคญัคือแมน่ ้า Manavgat ซ่ึงไหลผา่นเมืองใหค้วามอุดมสมบูรณ ์น าท่านชมความงามของน ้าตก Manavgat  
          waterfall และสามเหล่ียมปากแมน่ ้าท่ีมีความอุดมสมบูรณท์างธรรมชาติท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง อิสระใหท้า่นเก็บ 
          ภาพความประทบั   ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูเ่มืองคอนย่า (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจกัร เซล 
          จูคในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ี ทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบั  
          ทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี  
เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
            จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองคปัปาโดเจีย เป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งทะเลด ากบัภูเขาเทารุส มีความส าคญัมาแต ่
             โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายและแลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีทอดยาวจาก 
             ตุรกีไปจรดประเทศจีน ระหว่างทางน าท่านชม “คาราวานสไรน”์ เดินทางตอ่สูค่ปัปาโดเจีย ระหวา่งเดินทาง 
             ทา่นจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ให ้
             ทา่นสมัผสัประสบการณพิ์เศษพกัโรงแรมถ า้ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณข์องคปัปาโดเจีย ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ  
              ทีพกัโรงแรม  
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั   : ANATOLIA HOUSE CAVE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

* หมายเหตุ: กรณีหอ้งพกัของโรงแรมถ า้เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเป็นโรงแรมเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั* 
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วนัท่ีแปด นครใตดิ้น-อุชิซาร-์อวานอส-ระบ าหนา้ทอ้ง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.00 น.      ส าหรับ ท่ าน ท่ีสน ใจนั ่งบอล ลูน พร้อมกัน  ณ 

บริเวณล๊อบบ้ี **(ทัวรน์ัง่บอลลูนน้ีไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร ์ ค่าข้ึนบอลลูนท่านละ 240 ดอลล่า
สหรฐั ในกรณีท่ีช าระดว้ยเงินสด และราคา 250 
ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ีช าระดว้ยบตัรเครดิต บริษทั
ตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลูนในตุรกี มีประกนัภยั
ใหก้บัทุกท่าน แต่ส าหรบัประกนัภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ือง
ร่อนทุกประเภท  ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional Tourรายการน้ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของแต่ละ
ท่าน)**น าทา่นชม  นครใตดิ้น(underground city) ซ่ึงเกิดจาการขุดเจาะพ้ืนดินลงไป 10 กวา่ช ัน้ 
เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูในยามสงคราม ของชาวคปัปาโดเจียในอดีต โดยท ัง้จากชาวอาหรับ
จากทางตะวนัออกท่ีท่ีตอ้งการเขา้มายึดครองดินแดนน้ีเพ่ือประโยชน์ทางการคา้ และชาวโรมนัจากทาง
ตะวนัตก ดว้ยเหตุผลเดียวกนั รวมท ัง้ตอ้งการท่ีจะหยุดยัง้การเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นดินแดนแถบน้ีดว้ย 
โดยช ัน้ลา่งท่ีลึกท่ีสุด ลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบทุกอยา่ง ท ัง้หอ้งโถง, หอ้งนอน, หอ้งน ้า, 
หอ้งถนอนอาหาร, หอ้งครัว, หอ้งอาหาร, โบสถ,์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญท่ี่ขุดลึก
ลงไปใตดิ้นหลายชัน้ แตว่า่อากาศในนั้นถา่ยเทเย็นสบาย หนา้รอ้นอากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุน่ มี
อุณหภูมิเฉล่ีย 17-18 องศาเซลเซียส และดว้ยการออกแบบท่ีดี มีทางออกฉุกเฉินท่ีเป็นทางระบายอากาศ
ไปในตสั ท าใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก จากนั้นน าทา่นชมหมู่บา้นของนกพิราบ โดยชาวบา้นไดขุ้ดเจาะ
โพรง เจาะรูเอาไวใ้หน้กมาอยูอ่าศยัเพ่ือจะไดเ้ก็บขี้นกพิราบไป 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
                    จากนั้นน าทา่นสู ่เมืองอุชิซาร ์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีจุดเดน่คือภูเขาขนาดใหญมี่รูพรุนเหมือนรวงผ้ึง รายลอ้มไป 
                    ดว้ย หินทรงกระโจม กรวยคว ่า และเจดียเ์ต็มไปหมด ท่ีส าคญัก็คือสว่นหน่ึงของหินเหลา่น้ีมีคนอาศยัอยู ่
                    ภายใน ในลกัษณะ“บา้นถ ้า” มาชา้นานนับจากอดีตถึงปจัจุบนั เป็นการอยูอ่าศยัแบบ“เจาะเขา้ไป” 
                    ภายในหิน โดยไมมี่การ“ทุบท าลายหิน”เหลา่น้ีท้ิงเพ่ือปรับพ้ืนท่ีใหร้าบเรียบแตอ่ยา่งใด สว่นบา้นท่ีปลูกสรา้ง 
                    ขึ้นใหมก็่ท าอยา่งกลมกลืน ไมท่  าลายทศันียภาพ นับเป็นการอยูอ่าศยักบัธรรมชาติอยา่งอิงแอบพ่ึงพิงท่ีน่า 
                    ยกยอ่งเป็นอยา่งย่ิง น าทา่นสู ่หมู่บา้นอวานอส ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัเคร่ืองปัน้ดินเผา และ 
                    งานเซรามิก แทบทุกรา้นจะมีผลิตภณัฑจ์ากงานปัน้วางอยูห่นา้รา้น แตใ่นบา้นมีโชวเ์คร่ืองปัน้หมอ้ทุกบา้น  
                    อวานอสเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีแมน่ ้าไหลผา่น แตเ่ป็นแมน่ ้าท่ีมีตะกอนแดง ชาวบา้นเลยน าดินจากแมน่ ้ามา 
                    ลองปัน้ใชเ้ป็นอุปกรณ ์ของเคร่ืองใช ้ท่ีใชภ้ายในบา้น เชน่ ถว้ย ชาม ไห ฯลฯ ตอ่มาไดเ้ร่ิมปัน้พวกโอง่  
                    แจกนั และเคร่ืองประดบับา้น ชมการสาธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผาของแบบดัง้เดิมของชาวคปัปา 
                    โดเกีย จากนัน้ 
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ค า่ บริการอาหารค า่ (บุฟเฟ่ต)์  ณ  โรงแรมท่ีพกั: ANATOLIA HOUSE CAVE  HOTEL  หรือ
เทียบเท่า 
**น าท่านชมระบ าหนา้ทอ้งอนัข้ึนช่ือของตุรกีไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั** 

วนัท่ีเกา้    หุบเขาเดฟเรนท-์PANORAMIC VIEW-หมู่บา้นของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเขา้ชมโรงงานผลิตพรม (Carpet School & Factory) ชม
วิธีการทอพรมแบบดัง้เดิมซ่ึงถือไดว้า่เป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกี 
จากนั้นน าทา่นสู่หุบเขาเดฟเรนท ์(Devrent Valley) หุบเขาแห่ง
จินตนาการ ต่ืนตากบัอศัจรรย์ของภูมิประเทศท่ีแปลกตาท่ีดูคลา้ย
พ้ืนผิวดวงจนัทร์ หรือดาวเคราะหด์วงอ่ืน ในจกัรวาลมากกวา่พ้ืนผิวโลก 
เต็มไปดว้ยหินรูปทรงแปลกตา อิสระใหท้า่นเก็บภาพ  panoramic 
view  น าท่านสู่ หุบเขาพาซาแบค  (Pasabag) ท่านจะได ้ชม

ธรรมชาติแปลกตาของกลุม่ภูเขาหินเป็นรูปกรวยมีหมวกวางอยูข่า้งบนแปลกตาสวยงามมากไมมี่ท่ีใด
เหมือน อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บ่าย              น าทา่นสู่ยา่นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดมี้เวลาเลือกช้ือของฝากต่างๆ ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

Kayseri   
19.35-21.15 น.เดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล เท่ียวบินท่ี TK2021 (บินภายในประเทศ) **ค ่า อิสระอาหารค ่าตาม

อธัยาศยั ** 
 

วนัท่ีสิบ    อิสตนับูล-กรุงเทพ 

01.25 น.  ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ช ัว่โมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดีภาพและความประทบัใจ 
 

ก าหนดการเดินทาง / อตัราค่าบริการ  : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ราคาต่อท่าน 
Amazing Turkey Rivera 10D7N                              ราคา/ บาท  

3-12 เม.ย.62 (เทศกาลทิวลิป) 
14-23//19-28 เมษายน 62 
10-19 พ.ค 62 
24 พ.ค-2 มิ.ย 62 
 

   46,500 บาท  
   46,500 บาท 
   46,500 บาท 
   46,500 บาท   

                                                 พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ                           8,900 บาท 
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หมายเหตุ  

1. ราคาน้ีส าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ท่าน หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอเก็บค่าทวัรเ์พ่ิม  

ท่านละ 4,000 บาท  

2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม   
1.     คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เท่ียวบินช ัน้ประหยดั กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมเ่กิน 20 ก.ก./ทา่น  (กรุงเทพ-อิสตนับูล-

กรุงเทพ ) และรวมตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 2 เท่ียว 

2.    คา่ภาษีสนามบิน, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตุรกี 

3.    คา่พาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเท่ียวพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

5.    คา่อาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ    

7.    คา่บริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1.คา่จดัท าหนังสือเดินทาง  
2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ  
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4.คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.คา่ยกขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทา่น  
6.ค่าทิปพนกังานขบัรถ-ทิปหวัหน้าทวัร-์ทิปไกดท์อ้งถ่ิน (100 USD/คน/ทริป) ช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 
9.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ   
10.คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ 
1. ในการจองครั้งแรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท  สว่นท่ีเหลือท ัง้หมดช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช ัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ท ัง้ส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงิน  ท ัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น 
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3. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่น    

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีกรุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่น

คา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน  

หมายเหตุ  

1. การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัทกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท ัง้หมด 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถึ่งจ านวนอยา่งนอ้ย 

15 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ   

4.    บริษัทจะไมร่ับผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร์ ในกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธในการใหวี้ซา่ หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   
5.    ในกรณีท่ีทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเลม่สีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม ่

รับผิดชอบใดๆในการท่ีทา่นอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการทอ่งเท่ียวจะใชเ้ลม่สีเลือดหมู 
6.    บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ 

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ-
หาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ  

7.    ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจัจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา คา่น ้ามนั
 หรือ คา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 
8.    เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ   

• ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (ทา่นท่ีพกัเด่ียวกรุณาช าระคา่พกัเด่ียวเพ่ิม)   

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ 

• กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. 
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หมายเหตุ :  
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาติ การกอ่จราจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท ัง้น้ี จะค านึง

และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

2. เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้ง

เงินคืน ในกรณีท่ีทา่นปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ทา่นไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดินทาง  

3. บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น หากทา่นถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่น

ช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี

เขา้เมือง  

4. ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู(่ TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนัซ่ึงอาจจะท า

ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไม่

มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั้นในกรณีท่ีมีการ

จดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปล่ียนหรือ

ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน  
กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบินเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นตน้ก
รุณาใส ่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลช ัน่
น ้าหอมยาสีฟนัเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 
10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
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สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารช ัน้
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิÍของสาย
การบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสาย
การบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 
18 น้ิว ) ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตราฐานไดท้ ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น ้าหนักสว่นท่ีเกินกระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน 
(Hand carry)  
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