
                                                                               

 

*** NEW YEAR 2019 *** 
BW…WONDERFUL TURKEY8วัน/5คืน 

กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนยา – กรุงทรอย 

** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ํา 1 คืน  
พรอมอาหารไทย** 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

โรงแรมถํ้า เมืองคัปปาโดเกีย 

พิพิธภัณฑเมฟลานา มาไมจําลอง,กรุงทรอย เมืองอิสตันบูล 

ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส เลือกทํา Option Balloon มัสยิดสีนํ้าเงนิ 

ประเทศตุรกี...นําทานเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ บน

แผนดนิของ 2 ทวีปเอเชียและยโุรป ชมมหัศจรรยมรดกจารึกโลกทั้ง 4 

แหง 

ประเทศทีม่ีผูอยูอาศยัมาต้ังแตยุคหินเกามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ

ตางๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อารมีเนีย และ 

เปอรเซีย 



                                                                               

 

 

 

 

ตารางเที่ยวบินเดินทาง :  

DA
Y 

ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล  (TK065 22.35-05.50) B L D  

2 

อิสตันบูล (บินภายใน TK2010 .7.35-09.00) – คัปปาโดเกีย – เกอ

เรเม – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม –นครใตดิน – โรงงานพรม 

– โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมูบานโบราณอุชิซาร  

 

  
CAPPADOCIA CAVE 

HOTEL 

3 
เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนยา – คารา

วาสไลน พิพธิภัณฑเมฟลานา                                                  

   
KONYA HOTEL 

4 
เมืองคอนยา – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย - เมืองโบราณ

เฮียราโพลิส  - เมืองโบราณเอฟซุส  

   
KUSADASI HOTEL 

5 เมืองคุซาดาซ ึ– โรงงานเครื่องหนัง – กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล    CANAKKALE HOTEL 

6 
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 

พระราชวังโดลมาบาเช - สไปซ มารเก็ต  
 

  
ISTANBUL HOTEL 

7 
อิสตันบูล - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ําเงิน - วิหารเซนตโซเฟย พระราชวัง

ทอปกาป  - หางมารมารา ฟอรั่ม - สนามบิน  

   
 

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (TK064 20.50 – 09.45 )     

กําหนดการเดินทาง 

43,900.-  
25 ธันวาคม 61 – 01 มกราคม 2562 (วันคริสตมาส) 

27 ธันวาคม 61 – 03 มกราคม 2562 (วันปใหม) 
28 ธันวาคม 61 – 04 มกราคม 2562 (วันปใหม) 
29 ธันวาคม 61 – 05 มกราคม 2562 (วันปใหม) 

ฟร!ี!!  

 ชาแอปเปล (Apple tea) ชาพืน้เมอืง ไมมคีาเฟอนี 

 พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา ปองกนัความ

ชัว่ราย  คาขายดมีกีาํไรของแทจากตรุก ี

 



                                                                               

 

วันเดินทาง เมือง เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล TK065 22.35 – 05.50 น. 10 ชม.55 น. 

วันที่ 2 อิสตันบูล - กรุงเคยเซอรี่ TK2010 07.35 – 09.00 น. 1 ชม.35น. 

วันที 7 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ TK064 20.50 – 09.45 น. 9 ชม.10น.  
 
 

 
 

 
 

 

19.30 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร T สาย

การบินเตอรกิช แอรไลน (TK)  พบ เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ดานเอกสารและสัมภาระ 

22.35 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK65  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 20 นาที)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ชั่วโมง) หลังจากนั้น

นําทานแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ สูเมืองเคยเซอรี ่

07.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเคยเซอรี่ โดยสายการบิน เตอร
กิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 2010 

09.00 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเคยเซอรี ่ หลังจากผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู เมือง

*** บนิตรงสูกรงุอสิตนับลู / มจีอทวีทีกุทีน่ัง่ / บรกิารเสริฟอาหารรอน 2 มือ้ *** 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรงุเทพฯ – กรงุอสิตนับลู 

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2) กรงุอสิตนับลู (บนิภายใน)– เมอืงคปัปาโดเกยี – 

เมอืงเกอเรเมกลางแจงเกอเรเม –นครใตดนิ – โรงงานพรม 

โรงงานเพชร - หบุเขานกพริาบ – หมูบานโบราณอชุซิาร 



                                                                               

 

คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่

ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พายุ 

ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา 

กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน 

จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟา” และไดรับการแตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง

มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

นําทานออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนมา

ตั้งแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและ

สังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได

จากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตั้งอยูในบริเวณนี ้

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลาง

ของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ํา

เปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับ

ศาสนาคริสต 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานชม นครใตดิน Underground City เปนสิ่งนาอัศจรรยอยางหนึ่งที่มนุษยสรางขึ้น เกิดจาก

การขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในชวงสงคราม นครใตดินมี

พรอมทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองครัว หองอาหาร โบสถ บอน้ํา คอกสัตว 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือวามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมสวนใหญที่

ผลิตในตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไมวาจะเปนพรมที่ทอจากขนสัตว หรือพรมที่ทอจากฝาย 

และพรมที่ทอจากไหม แลวนําทานชมโรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเชน เทอควอย 

อารเทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอยางปราณีตและยังมีความโดดเดนใหทานไดเลือกชม

และชอปปงตามอัธยาศัย 

นําทานแวะถายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley  

หนาผาที่ชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรู เพื่อใหนกพิราบเขาไปทํารังอาศัยอยูอยางมากมาย ณ จุดนี้ 

ทานจะสามารถมองเห็น ปราสาทอุชิซาร (Uchisar Castle) ไดในระยะไกล ที่นี่จะมีนกพิราบมากมาย 

ที่ชาวบานเลี้ยงนกพิราบ เพื่อนําอึ มาทําเปนปุยบํารุงตนไม และนําทานแวะถายรูปหมูบานโบราณอุ

ชิซาร(Uchisar Town) เปนเมืองเล็ก ๆ แตมีภูเขาหินขนาดมหึมาอยูบนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเปน

ปราสาทขนาดใหญ มีชองหนาตางมากมายจนดูคลายรวงผึ้ง วิวจากดานบนสามารถมองลงไปเห็น

หุบเขาเบื้องลางไดรอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผูคนจริงที่อยูอาศัยในบานที่ขุดเขาไปใน

ภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกไดวาเปนบานจอมปลวก ในสภาพแวดลอมเดิมมายาวนานหลาย

รอยป 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก UCHISA KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเทา (คืนท่ี 1) 
หมายเหตุ  ในกรณีโรงแรมถ้ําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 **สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจากโรงแรม 04.30 น.ชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง  โดย

ตองมีอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป   (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาประมาณ USD 230 ตอ 1 

ทาน)** หากทานสนใจ สามารถสอบถามราคาไดจากหัวหนาทัวร กอนชําระเงิน *** 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3)   เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงคอนยา – คาราวาสไลน   

                                                   พพิธิภณัฑเมฟลานา                                                  



                                                                               

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานออกเดินทางสู  เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป 

ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ระหวางทางใหทานได

ชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝงทางของประเทศตุรกี ***

ระหวางทางแวะถายรูป *** ”คาราวานสไลน” ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี 

(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท ราว

ศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปน

ครัว หองน้ํา และหองนอน  

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสํานักลมวน 

เริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวา ชายคนนี้เปนผูวิเศษของ

ศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนา

อิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน  

 

 
 

 

 

หมายเหต ุ : [บรษิทัตวัแทนผูใหบรกิารทวัรบอลลนูในตุรกมีปีระกนัภยัใหกบัทกุทาน  แตสาํหรบั

ประกนัภยัทีท่าํจากเมอืงไทยนัน้ ไมครอบคลมุการทาํกจิกรรมขึน้บอลลนูและเครือ่งรอนทกุประเภท] 

 



                                                                               

 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA KONYA 5* หรือเทียบเทา (คืนท่ี 2)  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ในภาษา

ตุรกี เกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซี่ยม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา ซอน

กันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝาย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน 

ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 100 

องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ 

โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุ

รอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ ทานสามารถเห็น เมืองโบราณเฮียรา

โพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1 แหงแพรกามุม ในป 

190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยู

อีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่

สําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน   

 

 

 

 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง (4)  คอนยา – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝาย 

                                                   เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ - เมอืงคซุาดาส ึ- โรงงานเครือ่งหนงั 



                                                                               

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองคุซาดาสึ เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของประเทศตุรกี 

ในชวงฤดูรอนของแตละปชาวตุรกีและนักทองเที่ยวจากตางชาติมาพักและทํากิจกรรมในเมืองอยาง

มากมาย นอกจากความสวยงามของเมืองแลวที่นี่ยังเปนแหลงผลิตเครื่องหนังชั้นนําที่สงออก

ตางประเทศอีกดวย นําทานสูโรงงานเครื่องหนัง คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ที่สินคาแบรนดเนม

ดังๆ จากทั่วโลก มักจะสงมาใหโรงงานในตุรกีผลิต อาทิเชน Versace, Micheal Kors และแบรนดดัง

อื่นๆ อีกมากมาย 

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก LE BLEU HOTEL KUSADASI 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 3) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 

 
 

 

 
 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารึก

วา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด 

ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 

3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหง

คุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี้เปนของจําลอง 

สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุง

เวียนนา  

 

 

 

 

วนัที่หาของการเดนิทาง (5)           เมอืงปามคุคาเล – เมอืงโบราณเอเฟซุส  - กรงุทรอย  

                                                   เมอืงชานคัคาเล 



                                                                               

 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 

คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรง

ละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวย

ที่นั่งชมไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยู

และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครั้งคราว หอง

อาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุก

วันนี้ ชมโบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทาง

เผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

นําทานเดินทางสูเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล (Canakale)  

ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัด

แสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเรื่องราวการคนพบโดยนักโบราณคดี พรอมทั้งภาพแผนผังเมือง

ทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเกา กําแพง ประตู และมาไมจําลองแหงทรอย ซึ่ง

เปรียบเสมือนสัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอย

แตก ชมมาไมจําลองแหงทรอย (Trojan Horse) จากนั้นนํานําทานเดินทางไปยัง เมืองชานัค

คาเล ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป 

นับต้ังแตสุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางปอมปราการขึ้นที่นี่เมื่อป 1452 เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ต้ัง

ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยัง

ชองแคบคารดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกถีอนตัวออกจากสงครามโลก     
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเทา(คนืที่ 4)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6) เมอืงชานคัคาเล – เมอืงอสิตนับลู – ลองเรอืชองแคบบอส

ฟอรสั 

พระราชวงัโดลมาบาเช – สไปซ มารเกต็ 



                                                                               

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนตเสนหแหง

อายรธรรมอันเกาแกซึ่งเหมือนนี้เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเปน

เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุงเรืองกวา 1,000 ป ซึ่งเรารูจักในนาม “กรุงคอนส

แตนติโนเปล” เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus) ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีป

ยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเปนเมือง

สําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณนั้น จึงสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป นําทาน

เดินทางสูทาเรือเพื่อนําทานลองเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ชองแคบบอส

ฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดําและทะเลมารมาราเขาดวยกัน และที่สําคัญชอง

แคบแหงนี้ เปนชองแคบพรมแดนกั้นระหวาง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝงทานจะไดชม

ทัศนียภาพอันงดงาม สองฝรั่งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังสําคัญๆ อยู

ริมแมน้ํามากมาย รวมถึงสถาปตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายลอมริมสองฝงแคบ ซึ่งทุกทานถือเปน

ประวัติศาสตรของชีวิตที่ไดมีโอกาสมาลองเรือในชองแคบที่แบงเสนพรมแดนทวีปในครั้งนี ้  

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)  

บาย นําทานเดินทางสู“พระราชวังโดลมาบาเช” (DOLMABACHE) พระราชวังที่สวยงามตาม

สไตลตะวันตก มีการกลาววา ในชวงสุดทายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวใหทันสมัยมาก

ขึ้น จึงมีการกอสรางพระราชวัง สไตลตะวันตก คลายๆพระราชวังแวรซายยในฝรั่งเศส และมีการ

ประดับประดาอยางชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนที่ใหญที่สุดใน

โลก แขวนอยูในพระราชวังแหงนี้ และ ประกอบกับพระราชวังแหงนี้ อยูริมชองแคบ บอสฟอรัส จึงมี

ความสวยงามมากย่ิงขึ้น และ มีการเพิ่มเติมในการจัดสวนแบบสไตลตะวันตก จึงถือวาเปน

พระราชวังอีกแหงในทวีปยุโรป ซึ่งพระราชวังแหงนี้ใชเวลากอสรางถึง 12 ปผสมผสานศิลปะแบบ

พระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน 

เครื่องแกวเจียระไน  

 
 

 



                                                                               

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู สไปซ มารเก็ต เปนตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอัน

ลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เชน ถั่วสารพัดชนิด, น้ําผึ้ง,ไขปลา

คารเวียร , ขนม อรอยๆ แบบ เตอรกิชดีไลท เปนตน นอกจากช็อปปงสนุก ขนมอรอยแลว การไดมา

ถายรูปที่ตลาดแหงนี้ถือวาไดบรรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินคาคุณภาพราคาถูก

มากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปตางๆ มากมายทีนักทองเที่ยวนิยมไปเยือน มีเวลาใหทานไดเลือก

ซื้อสินคาพื้นเมือง อาทิ เตอรกิส ดีไลท เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (14) พิเศษ! เมนูอาหารไทย 

นําทานเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเทา(คืนที่5)  
 

 

 
 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (15) 

 นําทานเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส 

เปนสนามอาเรนาที่ใชสําหรับการแขงมาศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไวอยางสวยงาม และกิจกรรม

ตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ 1.เสาโอบีลิสก

ฟาโรหธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนํามาจากเมืองคาร

นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนยายอนุสาวรียตางๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ 2.เสางู 

(Serpentine column) สลักเปนรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทต้ังอยูที่วิหารเทพอพอลโลแหง

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง (7)           เมอืงอสิตนับลู - ฮปิโปโดม – มัสยดิสนี้าํเงิน – วหิารเซนตโซเฟย 

                                                   พระราชวงัทอปกาป – หางมารมารา ฟอรัม่ – สนามบนิ 



                                                                               

 

เมืองเดลฟ  3.เสาคอลัมนคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในป ค.ศ.940 แต

ไมทราบประวัติท่ีแนชัด  

 

 

 

 

 

 

นําทานเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ําเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญแหงอาณาจักรออตโต

มัน  

หรือ มัสยิดสุลตานอาหเมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเกาแกและยิ่งใหญในกรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี ซึ่งสรางตั้งแตสมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรด์ิออตโตมาน ระหวางป 1609-1616 

เปนมัสยิดที่โออา สงางาม เกินคําบรรยาย ดวยการสรางหออะซานจํานวน 6 หอ จนเปนสวนหนึ่งของ

สัญลักษณสําคัญของตุรกีซึ่งนักทองเทีย่วทุกคนไมพลาดที่จะตองไปเยือนจากนั้นนําทานเดินทางสู 

วิหารเซนตโซเฟย(ST.SOPHIA)ชมศิลปะประยุกตไบเซนตไทน ที่เคยเปนโบสถศาสนาคริสตมา

กอน และ กลายมาเปนมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเปนศิลปะที่เกาแกและสวยงามยิ่ง และ ยัง

เปนมรดกโลกอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16) 

บาย นําทานเดินทางสู “พระราชวังทอปกาป” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งถือ

วาเปน พระราชวังสําคัญในสมัย ออตโตมัน เปนที่ประทับของสุลตานองคสําคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของ

พระราชวังกวางใหญไพศาลอยูในดงตนมะกอก และตั้งอยูริมชองแคบ บอสฟอรัส ทานจะไดชมหอง

ตางๆ ซึ่งถือวาเปนการใหเห็นภาพยอนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแหงนี้ยังเปนที่เก็บ

รวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้องเคลือบอันสวยหรู กอนนําทานสู จุด

ถายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของวิวริมชองแคบบอสฟอรัส  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู หางมารมารา ฟอรั่ม หางสรรพสินคาชั้นนําของกรุงอิสตันบูล จัดเปน

หางสรรพสินคาที่ชาวเมืองอิสตันบูลนิยมไปเปนอันดับตนๆของหางสรรพสินทั้งหมด เสมือนกับเซ

นทรัลเวิลดในกรุงเทพมหานคร เปนแหลงรวบรวมสินคาชั้น 

นําทั้งแบรนดในประเทศ อาทิ รานขายเมืองผา abdullah 

kiğılı, รานขายเครื่องประดับ atasay หรือแบรนดชั้น

นําระดับโลกอยางเชน Zara, Mango, Nike, Adidas, H&M 

เปนตน มีทั้งโรงภาพยนตร และสถานที่จัดงานอีเวนทตางๆ 

ก็มักจะจัดท่ีมามาราฟอรัมเชนกัน และยังมีรานขายของกิน

ของใชอีกมากมายใหทานเลือกซื้อกอนกลับบาน   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (17) (Dinner Box) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินกรุงอิสตันบูล                                              

20.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 064 

 

 
09.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ     

******************************************************************* 
 
**หมายเหตุ รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง  (8)  สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน 
กรุงอิสตันบูล – เมืองคปัปาโดเกีย – เมืองคอนยา – กรุง

ทรอย 

** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถํ้า 1 คืน  
พรอมอาหารไทย** 

 



                                                                               

 

อัตราคาบรกิาร 
 กําหนดการเดินทาง 25 ธันวาคม 61 – 01 มกราคม 2562  (วันครสิตมาส) 

   27 ธันวาคม 61 – 03 มกราคม 2562 (ปใหม 2019) 

   28 ธันวาคม 61 – 04 มกราคม 2562 (ปใหม 2019) 
   29 ธันวาคม 61 – 05 มกราคม 2562 (ปใหม 2019) 

 

ราคาตอทาน ราคารวมตั๋ว ราคาไมรวมตั๋ว พักหองเดี่ยว 

ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง 43,900.- 19,900.- 5,500.- 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตั๋วของสายการบิน 

ณ วันที่ 06 ส.ค.61 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหลังจากออกราคานี้ไปแลว 

*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร ผูใหญตั้งแต 25 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 

25 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

*** คนไทยไมตองทําวีซา 
*** ขอสงวนสิทธิ์สําหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป และผูเดินทางทีไ่มสามารถชวยเหลือตัวเองได 

และไมมีผูดูแลเนื่องจากอาหารและการเดนิทางระยะไกลไมเหมาะสาํหรับเด็ก 

อัตราน้ีรวม 

*คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง  

*คาน้ําหนักของกระเปาเดินทาง 20 กิโลกรัม/ทาน 
*คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหน่ึงหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
*คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
*คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
*คาประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเทานั้น คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเดินทางไปพรอม

กรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุตํ่ากวา 1 ปหรือเกิน 85 ปขึ้น

ไป (อายุ 1-15ป และ 75-84 ปคุมครอง 50 %  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม )  

*** กรณีตองการทําประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพดวย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช และ แจกน้ําด่ืมทุกวันวันละ 2 ขวด 



                                                                               

 

อัตราน้ีไมรวม 

*คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
*คาทําวีซาประเทศตุรกี 
*คาใชจายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 
*คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
*คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
*คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง  
*คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ  คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 
*คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
*คาทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
*ไมรวม คาทิปหัวหนาทัวร+ไกด+คนขับรถ ตลอดทริป  54 ดอลลารยูเอส($USD)/ทาน ตลอด
การเดินทาง 
***ไมมีแจกกระเปา 

เงื่อนไขการชําระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน  

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย  20 วันทํา หาก
บริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

 เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับ

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว 

เงื่อนไขการยกเลิก 

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครือ่งบิน คาโรงแรม ลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทาง
ยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตามเงื่อนไขตามนี ้

การยกเลิก 

 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการคืนคามัดจํา 20,000.- บาท. 
 แจงยกเลิกลวงหนา 30-50 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการที่ไมสามารถเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนคาตั๋ว (Non Refund) เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 แจงยกเลิกลวงหนา 1-29 วัน กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวง High Season 
(ฤดูทองเที่ยว : เทศกาลปใหม)  

 แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศตุรกี บริษัทฯจะไม

มีการคืนเงินทั้งหมด  



                                                                               

 

 

กระเปาเดินทางและสัมภาระ 
* กระเปาใบใหญ (ควรมีลอลาก/เข็นได) ที่จะบรรทุกใสใตทองเครื่องบิน น้ําหนักไมเกินทานละ 20   

กิโลกรัม (หากน้ําหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่มได) ควรใสกุญแจอยางหนาแนน 

(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเปาสําหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไดไมเกิน 7 กิโลกรัม และความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได แคทานละ 1 ใบ/ทานเทานั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได 1 
ใบ/ทานเชนกัน  

ขอมูลเพิ่มเตมิเรือ่งตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจาย

ตามที่เกิดขึ้นจริง  

3.ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นั่งไว ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถจัดการได เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ

ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น  

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงลวงหนา เนื่องจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง, การนัดหยุด

งาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  

5.กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศ เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย

ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



                                                                               

 

7.กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว หรือไมเดินทาง

พรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

8. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุมของบริษัท 

9.กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธใน

การเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

10. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

11. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 

ทั้งหมด 

12.เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของทางบริษัทฯ แลว 

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
การจัดทําโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมทัวรตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่

เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา หรือ การเปดจองผานระบบออนไลน โดยในวันที่คณะจะ

เขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุปทัวร) ตามที่ระบุไวใน

เอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อใหทานไดเขามสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุใดเหตุ

หนึ่งในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ

ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
ในประเทศตางๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตางๆ จะมีขอกําหนดที่

ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 

 
 

 

 
 

 


