
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N  

กรุงอิสตันบูล–เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองชานัคคาเล–เมืองอันตัลยา 

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 

** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ํา 1 คืน ** 

 

ประเทศตรุก.ี......  แผนดิน 2 ทวีป บนทวีปเอเชียและทวีป

ยุโรป ประเทศทีม่ีผูอยูอาศัยมาตั้งแตยคุหินเกามีอารยธรรมอ

นาโตเลยีโบราณตางๆเอโดเลีย โดเรยีน และ กรีกไอโอเนีย 

เทรซ อารมีเนีย และ เปอรเซีย หลังจากการพิชิตของพระ

เจาอเล็กซานเดอรถูกแบงออกจากกันโดยชองแคบบอส

ฟอรัส ทะเลมารมารา และชองแคบดารดาแนลส  

 



 

 

 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

41,900.- 

*ปรบัราคา*  
13 – 21 ตุลาคม 2561 // 

20 – 28 ตุลาคม 2561 (ปดกรุป) 
วันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2561 (เปดกรุปใหม) 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK069 (23.00 – 

05.20) 
B L D  

2 
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ําเงิน – วิหารเซนตโซเฟย  

ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาป - สไปซ มารเก็ต 
   

HOTEL IN 

ISTANBUL  

3 

อิสตันบูล – พระราชวงัโดลมาบาเช - ลองเรอืชอง

แคบบอสฟอรัส  

เมืองชานัคคาเล – กรงุทรอย – ชมมาไมจําลอง 

   
HOTEL IN 

CANAKKALE 

4 เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง     
HOTEL IN 

KUSADASI 

5 เมืองคูซาดาส ี– ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย– เมือง

อันตัลยา 
   

HOTEL IN 

ANTALYA 

6 

เมืองอันตัลยา – หอคอยฮิเดอรรคิ – พิพิธภณัฑบานอ

ตาเติรก 

น้ําตกดูเดน – ทาเรือโบราณ ลองเรือ 

   
HOTEL IN 

ANTALYA 

7 

เมืองอันตัลยา – คัปปาโดเกีย นครใตดิน 

Underground City  

โรงงานพรม – โรงงานเพชร 

   
CAPPADOCIA 

CAVE HOTEL 

8 

คัปปาโดเกยี – เกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเร

เม – ชิมไวน 

สนามบินเคยเซอรี ่(บนิภายใน)  

อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบลู  BY TURKISH 

    



 

 

 
 

ตารางเทีย่วบนิเดนิทาง :  

วนัเดนิทาง เมอืง เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลา

บนิ 

เดนิทางวนัที ่13 – 21 ตลุาคม 2561    

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู TK069 23.00 – 05.20 

น. 

10ช.ม. 20 

น. 

วนัที ่2 กรงุเคยเซอรี ่– อสิตนับลู TK2021 19.35 – 21.15 

น. 

1 ช.ม. 40 

น. 

วนัท ี8 อสิตนับลู – กรงุเทพฯ TK068 01.25 – 15.00 

น. 

9 ช.ม. 35น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางวนัที ่21 - 29  ตลุาคม 2561    

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู TK069 23.00 – 05.20 น. 10ช.ม. 20 น. 

วนัที ่2 กรงุเคยเซอรี ่– อสิตนับลู TK2013 14.40 – 16.20 น. 1 ช.ม. 40 น. 

วนัท ี7 อสิตนับลู – กรงุเทพฯ TK064 20.10 – 09.40น. 9 ช.ม. 30น. 

 

AIRLINES 

9 กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ       

ฟรี!!!  

 ชิมชาดอกลาเวนเดอร ที่มีเฉพาะชวงนี้เทานัน้ 

 กระเปาลาเวนเดอรอนัสวยงาม 

 พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา ปองกนัความชัว่
ราย  คาขายดีมกีําไรของแทจากตุรก ี

 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรงุเทพฯ – กรงุอสิตันบลู 



 

 

 

 

20.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 

9 เคานเตอร T สายการบนิเตอรกชิ แอรไลน (TK)  พบ เจาหนาที่บริษัทฯ คอย

ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสมัภาระ 

23.00 น. ออกเดนิทางสู กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรกชิ แอรไลน เทีย่วบนิที ่

TK069 

  

 

 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ชั่วโมง)  

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 10ชม.) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทาน

เดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนตเสนหแหง

อารยธรรมอันเกาแกซึ่งเหมือนนี้เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีต

ยังเปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุงเรืองกวา 1,000 ป ซึ่งเรารูจักใน

นาม “กรุงคอนสแตนติโนเปล” เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีตั้งอยูบริเวณ

ชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 

ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโต

เลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเปนเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณนั้น จึงสงผลให

อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป     นําทานเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ําเงิน” (BLUE 

MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญแหงอาณาจักรออตโตมัน หรือ มัสยิดสุลตานอาหเมต 

(Sultan Ahmet Mosque)อันเกาแกและยิ่งใหญในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งสราง

ตั้งแตสมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์ออตโตมาน ระหวางป 1609-1616 เปนมัสยิดที่

โออา สงางาม เกินคําบรรยาย ดวยการสรางหออะซานจํานวน 6 หอ จนเปนสวนหนึ่งของ

สัญลักษณสําคัญของตุรกีซึ่งนักทองเที่ยวทุกคนไมพลาดที่จะตองไปเยือน 

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

วนัที่สองของการเดนิทาง (2)         กรงุอิสตนับลู – มัสยดิสีน้าํเงนิ  - วหิารเซนต

โซเฟย –  ฮปิโปโดม     พระราชวงัทอปกาป - สไปซมารเก็ต 



 

 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู วิหารเซนตโซเฟย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไบเซนต ไทน ที่เคยเปนโบสถศาสนาคริสตมากอน และ กลายมาเปนมัสยิดของศาสนาอิสลาม 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สราง ในสมัยจักรพรรดิ เซ็ปติมุส 

เซเวรุส เปนสนามอาเรนาที่ใชสําหรับ การแขงมาศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไวอยาง

สวยงาม และ  

กิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ  

1.เสาโอบีลิสกฟาโรหธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราช

นํามาจากเมืองคารนัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนยายอนุสาวรียตางๆมาจากอาณาจักรยุค

โบราณ   

2.เสางู (Serpentine colum) สลักเปนรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยูที่วิหารเทพอ

พอลโลแหงเมืองเดลฟ  3.เสาคอลัมนคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้น

ในป ค.ศ.940 แตไมทราบประวัติที่แนชัด  

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังทอปกาป” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งถอืวา

เปน พระราชวังสําคัญในสมัย ออตโตมัน เปนที่ประทับของสุลตานองคสําคัญๆ ซึ่งบรรยากาศ

ของพระราชวังกวางใหญไพศาลอยูในดงตนมะกอก และตั้งอยูริมชองแคบ บอสฟอรัส ทานจะได

ชมหองตางๆ ซึ่งถือวาเปนการใหเห็นภาพยอนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแหงนี้ยัง

เปนที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้องเคลอืบอันสวยหรู กอน

นําทานสู จุดถายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของวิวริมชองแคบบอสฟอรัส 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู สไปซ มารเก็ต เปนตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศ

อันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นช่ือ และ ของฝากมากมาย เชน ถั่วสารพัดชนิด, น้ําผึ้ง

,ไขปลาเวียร , ขนม อรอยๆ แบบ เตอรกิชดีไลท เปนตน นอกจากช็อปปงสนุก ขนมอรอยแลว 

การไดมาถายรูปที่ตลาดแหงนี้ถือวาไดบรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินคา

คุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปตางๆ มากมายทีนักทองเที่ยวนิยมไปเยือน 

มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง อาทิ เตอรกิส ดีไลท เปนตน 

 

 

 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเทา (คืนที ่1) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทานเดินทางสู“พระราชวังโดลมาบาเช” (DOLMABACHE) พระราชวังที่สวยงามตามสไตล

ตะวันตก มีการกลาววา ในชวงสุดทายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวใหทันสมัยมาก

ขึ้น จึงมีการกอสรางพระราชวัง สไตลตะวันตก คลายๆ พระราชวังแวรซายยในฝรั่งเศส และ

วนัสามของการเดนิทาง (3)  อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช - 

ลองเรอืชองแคบบอสฟอรสั 



 

 

มีการประดับประดาอยางชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนที่ใหญ

ที่สุดในโลก แขวนอยูในพระราชวังแหงนี้ และ ประกอบกับพระราชวังแหงนี้ อยูริมชองแคบ บอส

ฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และ มีการเพิ่มเติมในการจัดสวนแบบสไตลตะวันตก จึงถือ

วาเปนพระราชวังอีกแหงในทวีปยุโรป ซึ่งพระราชวังแหงนี้ใชเวลากอสรางถึง 12 ปผสมผสาน

ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญ

น้ําหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแกวเจียระไน  

 

  

 

 

 

นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทานลองเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ชองแคบบอส

ฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดําและทะเลมารมาราเขาดวยกัน และที่สําคัญ

ชองแคบแหงนี้ เปนชองแคบพรมแดนกั้นระหวาง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝงทานจะ

ไดชมทัศนียภาพอันงดงาม สองฝรั่งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวัง

สําคัญๆ อยูริมแมน้ํามากมาย รวมถึงสถาปตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายลอมริมสองฝงแคบ ซึ่งทุก

ทานถือเปนประวัติศาสตรของชีวิตที่ไดมีโอกาสมาลองเรือในชองแคบที่แบงเสนพรมแดนทวีปใน

ครั้งนี้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางเมืองชานคัคาเล ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และ

ขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับตั้งแตสุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางปอมปราการขึ้นที่นี่เมื่อป 

1452 เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝาย

สัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก     นําทานเดินทางสูเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล 

(Canakale)  ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหนึ่ง บริเวณกรุง

ทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเรื่องราวการคนพบโดยนักโบราณคดี พรอมทั้ง

ภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเกา กําแพง ประตู และมาไม

จําลองแหงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดย

เปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ชมมาไมจําลองแหงทรอย (Trojan Horse) 

 

 

 

 

 



 

 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 2) 

ค่าํ     รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางเขาสูเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิง่ใหญทีส่ดุในเอเซยี” เมืองโบราณที่สมบูรณและ

มั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปดูวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) 

หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู 

ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู 

รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํา

กลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะ ชมโรงละครเอเฟซสุ ซึ่งจุคน

ไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่

ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ี มี

ลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่นั่งชมไลระดับ

ขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดอียูและมีการ

จัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครั้งคราว หอง

อาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั

คงเหลือรองรอยของหองอบไอน้าํใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี้ ชมโบสถนักบญุเซนต จอหน 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่ว

ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

นําทานออกเดินทางสู เมอืงคซูาดาส ี (Kusadasi) เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุด

แหงหน่ึงของประเทศตุรกี ในชวงฤดูรอนของแตละปชาวตุรกีและนักทองเที่ยวจากตางชาติ

มาพักและทํากิจกรรมในเมืองอยางมากมาย นอกจากความสวยงามของเมืองแลวที่นี่ยังเปน

แหลงผลิตเครื่องหนังชั้นนําที่สงออกตางประเทศอกีดวย นําทานสูโรงงานเครือ่งหนงั 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง (4)           ชานคัคาเล – เมอืงโบราณเอเฟซุส - เมือง

คซูาดาส ี -  โรงงานเครื่องหนงั 

 



 

 

คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ที่สินคาแบรนดเนมดังๆ จากทั่วโลก มักจะสงมาใหโรงงาน

ในตุรกีผลิต อาทิเชน Versace, Micheal Kors และแบรนดดังอื่นๆ อกีมากมาย 

   นาํทานเดนิทางเขาสูที่พกั LE BLEU HOTEL KUSADASI 5* หรอืเทยีบเทา (คนืที ่3) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธาร

น้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) 

ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศ

เหนือ รินเออทนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเปนริ้ว เปนแอง เปน

ชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่

โดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลแหงเมืองเฮียราโพลิส 

ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป 

ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซน

ไทน  นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ําแรรอน

ที่มีแรธาตุแคลเซี่ยม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้น

น้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝาย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน 

ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 

100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติในการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ใน

อดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอม

รอบ ทานสามารถเห็นเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค 

กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1 แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มี

แผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียรา

โพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก 

พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

วนัทีห่าของการเดนิทาง (5)           เมอืงคซูาดาสี – เมืองปามคุคาเล – ปราสาท

ปุยฝา -เมืองอลัตนัยา   



 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บาย  ออกเดินทางสู เมืองอันตัลยา (Antalya) ตั้งอยูทาตะวันตกเฉียงใตของตุรกีติดกับทะเลเมดิ

เตอรเรเนียน เปนเมืองทองเที่ยวชายทะเลที่คึกคักอยางมาก มีวิวทิวทัศนอันสวยงาม จน

ไดรับการขนานนามวาเปน ริเวียราแหงตุรกี ถือเปนเมืองที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในตุรกี อีก

ทั้งยังไดสัมผัสบรรยากาศของเมืองเกา และอาคาร บานเรือน สถาปตยกรรมเกาแกตางๆ  

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL IN ANTALYA 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 4) 

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

นาํทานเดนิทางสู หอคอยฮิเดอรรคิ (Hidirlik Tower) หอคอยที่เปนอีกสัญลักษณของเมือง 

มีความสูง 14 เมตร สรางดวยหินสีน้ําตาลออน ทรงวงกลมเหมือนปอม ปราการ 

ปจจุบันมสีภาพโทรมแตยังมีความสวยงาม รอบหอคอยมีรานอาหาร และรานกาแฟมากมาย

เมื่อขึ้นไปบนหอคอยยังเปนจุดชมวิวทิวทัศนเมืองอันตัลยา 

จากนัน้นาํทานชม พิพิธภัณฑบานอตาเติรก ( Ataturk’s House Museum) เปนพิพิธภัณฑ

แหงชาติของเมืองอันตัลยา เปนบานที่ใชรับรองการเยือนอยางเปนทางการที่เมืองอันตัลยา

ของทาน มุสตาฟา เคมาล อตาเติรก ใน ป ค.ศ. 1930 ปจจุบันเปลี่ยนใหเปน พิพิธภัณฑ ให

ทานเขาเยี่ยมชม ภายในจัดแสดงขาวของเครื่องใชตางๆ ใหไดชมกัน 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

บาย นาํทานเขาชม น้าํตกดเูดน ( Duden Waterfalls) เปนน้ําตกที่มีชื่อเสียงของเมืองอันตัลยา 

โดยน้ําตก เกิดจาก แมน้ําดูเดน (Duden River) เปน 1 ในแมนํ้าสายสําคัญของประเทศ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)  เมอืงอนัตลัยา – หอคอยฮิเดอรรคิ – 

พิพิธภัณฑบานอตาเตริก 



 

 

ตั้งอยูหางจากเมืองอันตัลยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. น้ําตกแบง

ออกเปนจาํนานหลายชั้น ซึ่งบางชวงนั้นมี ลักษณะเปนเหมือนกับลําธารเล็กๆ ซึ่งไหลไป

เรื่อยๆ จนไปสิ้นสุดอยูที่หนาผาหินริมทะเล กอนจะตกลงไปสูทะเลเมดิเตอรเรเนียน จน

กลายเปนน้ําตกอีกหน่ึงจดุที่มีความสวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

  นําทานชม ทาเรือโบราณ ( Old Habour ) เปนทาเรือเกา อาวเล็กๆ ลอมรอบดวยหนาผา 

   ปจจุบันใชเปนทาจอดเรือ และ มรีานคา รานอาหาร ใหบริการมากมายใหความรูสึก

เหมือน  ยอนกลับไป 150 ปกอน จากนั้นนําทาน ลองเรือ ชมความงาม ของอาวสวนหนึ่งของทะเล

เมด ิ  เตอรเรเนียน ชมวิวทิวทัศนอันสวยงาม จนไดรับการขนานนามวาเปน “ริเวียราแหงตุรกี” 

นํา  ทานลองเรือโดยเรือมีลักษณะคลายเรือโจรสลัดลัดเลาะไปตามหนาผาตางๆ และพาทาน

ลองเรือ  ไปชมน้ําตกที่ไหลจากหนาผา ไหลลงสูทะเลเมดิเตอรเรเนี่ยน เปนสิ่งนาอัศจรรยไมควร

พลาด  ในการมาเมืองอันตัลยาเปนอยางยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL IN ANTALYA 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 5) 

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม (14) 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (15) 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนา

อัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถม

 เปนเวลาหลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะ

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง (7)    เมอืงอนัตลัยา-เมอืงคปัปาโดเกยี–นครใตดนิ             

Underground City 



 

 

แผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสา

รูปทรง ตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงามแปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จนได

ชื่อวา  “ดินแดนแหงปลองนางฟา” และไดรับ การแตงตั้งจากองคการยูเนสโกเมืองมรดก

โลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

บาย นําทานชม นครใตดนิ Underground City เปนสิ่งนาอัศจรรยอยางหน่ึงที่มนุษยสรางขึ้น 

เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดนิลึกลงไปหลายๆชั้นเพ่ือใชเปนที่หลบภัยจากขาศกึศัตรูในชวสง

คราม นครใตดินมพีรอมทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ํา หองครัว หองอาหาร โบสถ 

บอน้ํา คอกสัตว 

  

 

 

 

นํา

ทานเขาชม โรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถอืวามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมสวนใหญที่

ผลิตในตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไมวาจะเปนพรมที่ทอจากขนสัตว หรือพรมที่ทอ

จากฝาย และพรมที่ทอจากไหม แลวนําทานชม โรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี 

อาทิเชน เทอควอย อารเทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอยางปราณีตและยังมีความ

โดดเดนใหทานไดเลอืกชมและชอปปงตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก UCHISA KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเทา (คืนที่ 6) 

หมายเหต ุ ในกรณีโรงแรมถ้ําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน 

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม (17) 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (18) 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง (8)      คปัปาโดเกยี - เมอืงเกอเรเม – พิพธิภณัฑ

กลางแจงเกอเรเม                   

                                                    ชมิไวนตรูลาซาน - สนามบนิเมืองเคยเซอ



 

 

**สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก

โรงแรม 04.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใช

เวลาอยูบอลลนูประมาณ 1 ชั่วโมง  โดยตองมอีายมุากกวา 6 ปขึ้นไป   (คาขึน้บอลลูนไมได

รวมอยูในคาทัวร ราคาประมาณ US 230 ตอ 1ทาน)**หากทานสนใจ สามารถสอบถาม

ราคาไดจากหัวหนาทัวร กอนชําระเงิน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํา 

 

 

 

 

ทานออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของผูคน

มาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไล

ทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปนศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของ

จักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตั้งอยูในบริเวณนี้ จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพร

ศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานจาก

ชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

 

 

 

 

 

นําทานชิมไวนตูรลาซาน (Turasan Winery)ไวนโลกใหมของประเทศตุรกี เปนสินคา

สงออกสําคัญใหชาวสุเมเรียนและชาวอัสซีเรียนโบราณ “วิยานาวานดา” ซึ่งหมายถึง 

“ดินแดนแหงไวน และดวยพื้นที่กวา 6,100 ตารางกิโลเมตร ทําใหตุรกีเปนประเทศที่ปลูก

องุน 

สงออกเปนอันดับที่สี่ของโลก ไรไวนตูราซาน คือไรไวนอันมีชื่อเสียงของภูมิภาคคัปปาโด

เกีย กอตั้งครั้งแรกในป ค.ศ.1943 ตรงกับชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอของสงครามโลกครั้งที่ 2 

เริ่มตนตั้งแตการปลูก การเก็บ การบมผลองุน โดยผสมผสานกับกรรมวิธีแบบโบราณและ

หมายเหต ุ : [บรษิทัตวัแทนผูใหบรกิารทวัรบอลลนูในตรุกมีปีระกนัภยัใหกบัทกุ

ทาน  แตสาํหรบัประกนัภยัทีท่าํจากเมอืงไทยนัน้ ไมครอบคลมุการทาํกจิกรรม

ขึน้บอลลนูและเครือ่งรอนทกุประเภท] 



 

 

เทคโนโลยสีมัยใหม  เปนผลใหไวนของเขาไมวาจะเปนไวนขาวหรือไวนแดงตางมีคุณภาพ

อันยอดเยี่ยม   ซึ่งสืบทอดกิจการมาเปนรุนที่ 3 เปนระยะเวลาถึง 75 ปมาแลว ใหทานไดชิม

ไวนรสเลิศจากไรไวนชื่อดังแหงนี้ อิสระใหทานไดเลือกซื้อไวนชั้นเยี่ยม และผลิตภัณฑที่

ทํามาจากองุน กลับไปเปนของฝาก 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19) 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองเคยเซอรี่ 

............. น. ออกเดินทางสู  กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน  เที่ยวบินที ่

.................. 

............. น. เดินทางถงึสนามบนิกรงุอสิตนับลู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40นาที) หลังจากนั้นนํา

ทานตอเครื่องเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

............... น. ออกเดนิทางสู กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เตอรกชิ แอรไลน เทีย่วบนิที ่

................. 

 (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1ชม. 40นาท)ี 

 

 

............ น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ... โดยสวัสดภิาพพรอมความประทบัใจ     

******************************************************************* 

เทีย่วบนิขากลบั วนัที ่13 – 21 ต.ค. 61 

TK 2021 ASR - IST 19.35 – 21.15 

TK 68  IST – BKK 01.25 – 15.00 

 

เทีย่วบนิขากลบั วนัที ่21 - 29 ต.ค. 61 

TK 2013 ASR - IST 14.40 – 16.20 

TK 64  IST – BKK 20.10 – 09.40 (+1) 

 

**หมายเหตุ รายการทัวรอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม** 

วนัทีเ่กาของการเดนิทาง (9)          สนามบนิสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 13 – 21 ตุลาคม 2561 

               20 – 28 ตลุาคม 2561 (ปดกรุป) 

                          21 – 29 ตลุาคม 2561 (เปดกรุปใหม) 

 

ราคาตอทาน รวมตัว๋เครื่องบิน ไมรวมตั๋วเครื่องบิน 

ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง 41,900.- 16,900.- 

พักหองเดี่ยว จายเพิ่มทานละ 5,500.- 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตั๋วของสายการบิน 

ณ วนัที ่23 เม.ย. 61 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหลังจากออกราคานี้ไปแลว 

*** การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสาร ผูใหญตัง้แต 25 ทานขึน้ไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญตํ่า

กวา 25 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

*** คนไทยไมตองทาํวซีา 

*** ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัเดก็ทีม่อีายตุ่าํกวา 12 ป และผูเดินทางทีไ่มสามารถชวยเหลอืตวัเองได และไมมี

ผูดแูลเนือ่งจากอาหารและการเดนิทางระยะไกลไมเหมาะสาํหรบัเดก็ 

 

อตัรานีร้วม 

*คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด ตามเสนทาง  

*คาน้าํหนกัของกระเปาเดนิทาง 20 กโิลกรมั/ทาน 

*คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหน่ึงหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ

ที่ระบ ุ

*คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

*คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
*คาประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเทานั้น คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สาํหรบัผูเดนิทาง

ไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเทีย่วกบัทวัรเทานัน้ ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุต่ํากวา 1 ป

หรือเกิน 85 ปขึ้นไป (อาย ุ1-15ป และ 75-84 ปคุมครอง 50 %  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม )  

TURKISH MEDITERANEAN 9D6N  
กรุงอิสตันบูล–เมืองคัปปาโดเกีย–เมืองชานัคคาเล–เมืองอันตลัยา 

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK)  

** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ํา 1 คืน ** 

 



 

 

*** กรณตีองการทาํประกนัการเดนิทางรายดีย่วเพิม่ รวมประกนัสขุภาพดวย กรณุาสอบถามเพิม่เตมิ 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช และ แจกน้ําดื่มทกุวันวันละ 2 ขวด 

 
อตัรานีไ้มรวม 

*คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

*คาทําวีซาประเทศตุรกี 

*คาใชจายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณ ี

*คาน้าํหนกัของกระเปาเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวาสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัตอทาน) 

*คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

*คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

*คาอาหารทีไ่มไดระบไุวในรายการ  คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 

*คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3%  

*คาทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

*ไมรวม คาทปิหวัหนาทวัร+ไกด+คนขบัรถ ตลอดทรปิ  50 ดอลลารยเูอส($USD)/ทาน ตลอดการเดนิทาง 

***ไมมแีจกกระเปา 

 
เงือ่นไขการชาํระเงนิ 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอการจองทัวรหน่ึงทาน  

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย  15 วันทํา หาก

บริษัทฯ ไมไดรบัเงนิครบทัง้หมดกอนวนัเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

 เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและ

ยอมรับขอตกลงตางๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

คามัดจําทวัรจะถกูนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรม ลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผู

เดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตามเงื่อนไขตามนี ้

 

การยกเลกิ 

 แจงยกเลกิกอนการเดนิทาง 60 วนัทาํการคนืคามดัจาํ 20,000 บาท. 

 แจงยกเลกิลวงหนา 30-50 วนั กอนเดนิทาง ยดึคามดัจาํทัง้หมด 20,000 บาท 

- กรณอีอกตัว๋แลว หากทานมเีหตบุางประการทีไ่มสามารถเดนิทางได บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคาตัว๋ (Non Refund) เนือ่งจากเปนนโยบายของสายการบนิ 

 แจงยกเลกิลวงหนา 1-29 วนั กอนเดนิทาง ไมสามารถคนืเงนิคาทวัรทัง้หมดเพราะเปนชวงพคี  

(เทศกาลปใหม)  

 แจงยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขาประเทศตรุก ีบรษิทัฯจะไมมี

การคนืเงนิทัง้หมด  

กระเปาเดนิทางและสมัภาระ 



 

 

* กระเปาใบใหญ (ควรมลีอลาก/เขน็ได) ทีจ่ะบรรทกุใสใตทองเครือ่งบนิ น้าํหนกัไมเกนิทานละ 20   

กโิลกรมั (หากน้าํหนกัเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเกบ็คาระวางเพิม่ได) ควรใสกญุแจอยางหนาแนน 

(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเปาสําหรับห้ิวขึ้นเครื่อง 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 หิ้วขึ้น

เครื่องได 1 ใบ/ทานเชนกัน  

 

ขอมลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและที่นัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นัง่พรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย แลวแตสายการบินและ

ชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ  

3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย

การบินกาํหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นั่งไว ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถจัดการได เชน ตองเปนผูที่มี

รางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู

ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจใน

การใหที่น่ัง Long leg ขึน้อยูกบัทางเจาหนาทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทานั้น  

 
หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็คาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงลวงหนา เนื่องจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  

5.กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ทีไ่มสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศ เหตุการณที่

อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทาง

เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรอืโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆกต็ามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 

หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิน้ 

8. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมอืงใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุมของบริษัท 



 

 

9.กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสนี้าํเงนิ) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก

ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

10. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

11. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

12.เมือ่ทานไดชาํระเงนิมดัจาํหรอืคาทวัรทัง้หมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตัวแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระ

โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวาทานรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆ ของทางบรษิทัฯ 

แลว 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดทําโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมทัวรตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับ

วันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา หรือ การเปดจองผานระบบ

ออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance 

Fee (ราคากรุปทัวร) ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อใหทานไดเขาม

สถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไม

สามารถเขาสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ 

Reservation Fee ไปแลว 

 การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศตางๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตางๆ จะมี

ขอกําหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพ

ของคนสวนรวม 

 


