
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BW…WONDERFUL TURKEY 8วนั/5คนื 

กรงุอสิตนับลู – เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงคอนยา่ – กรงุ

ทรอย 

** พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถํ �า 1 คนื  
พรอ้มอาหารไทย** 

 

ประเทศตรุก.ี..นาํทานเทีย่วชม 3 มหาอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ บนแผนดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยมรดกจารึกโลกทั้ง 4 แหง 

ประเทศทีม่ีผูอยูอาศัยมาต้ังแตยุคหินเกามอีารยธรรมอนาโตเลียโบราณ

ตางๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อารมีเนีย และ 

เปอรเซีย 

มสัยดิสนี้าํเงนิ 

ลองเรอืชองแคบบอสฟอรสั 

เมอืงคอนยา กรงุทรอย 

เมอืงคปัปาโดเกยี 

พระราชวงัโดลมาบา

เช 

เมอืงอสิตนับลู 

โรงแรมถ้าํ 

เลือกทํา Option Balloon  อิสตันบลู   



                                                                               

 

 
 

 
 
 
 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล  (TK065/ TK069) B L D  

2 

อิสตันบูล (บินภายใน TK2010 06.40-08.00) – คัปปาโดเกยี 

– เกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม –นครใตดิน – 

โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมูบาน

โบราณอุชิซาร  

 

  

CAPPADOCIA 

CAVE HOTEL 

3 เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนยา – คารา

วาสไลน พิพิธภัณฑเมฟลานา                                                 

   
KONYA HOTEL 

4 เมืองคอนยา – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย - เมือง

โบราณเฮียราโพลิส  - เมืองโบราณเอฟซุส  

   KUSADASI 

HOTEL 

5 เมืองคุซาดาซ ึ– โรงงานเครื่องหนัง – กรุงทรอย - เมืองชานัค

คาเล 

   CANAKKALE 

HOTEL 

6 
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอส

ฟอรัส 

พระราชวังโดลมาบาเช - สไปซ มารเก็ต  

 

  

ISTANBUL HOTEL 

7 
อิสตันบูล - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีนํ้าเงิน - วิหารเซนตโซเฟย 

พระราชวังทอปกาป  - หางมารมารา ฟอรั่ม - สนามบิน  
    

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (TK064 20.10 – 09.40 )     

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคาเริม่ตน38,900.-  

24-31 สงิหาคม 2561  

7-14, 21-28 กนัยายน 2561 

10-17 ตลุาคม 2561 (เปดกรุปใหม) (TK69) 

11-18 ต.ค. 61 วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 

12-19 ต.ค. 61 วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 (ปดกรุป บสั1 ) 

12-19 ต.ค. 61 วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 (เปดกรุปใหม บสั2) 

(TK69) 

19-26 ตลุาคม 2561 วนัปยมหาราช (TK69) 



                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเทีย่วบนิเดนิทาง :  

วนัเดนิทาง เมอืง เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู TK065 21.45 – 04.00 

น. 

10. 20 

ชัว่โมง 

วนัที ่1 

(หรอื) 
กรงุเทพฯ – อสิตนับลู TK069 23.00 – 05.20 

น. 

10. 20 

ชัว่โมง 

วนัที ่2 อสิตนับลู - กรงุเคยเซอรี ่ TK2010 06.40 – 08.05 

น. 

1.20 ชัว่โมง 

วนัท ี7 อสิตนับลู – กรงุเทพฯ TK064 20.10 – 09.40 

น. 

9.30 ชัว่โมง 

 
 
 

 

*** หมายเหต ุกรุบวันที่ 19 – 26 ตลุาคม เดนิทางโดยสายการบนิเตอรกชิ แอรไลน (TK) 

เที่ยวบินที ่TK69 นัดพบพรอมกันเวลา 20.00 น. เพ่ือออกเดินทางเวลา 23.00 น. *** 

18.30 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตหูมายเลข 

9 เคานเตอร T สายการบนิเตอรกชิ แอรไลน (TK)  พบ เจาหนาที่บริษัทฯ 

คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

21.45 น. ออกเดนิทางสู กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรกชิ แอรไลน เทีย่วบนิที ่

TK65  

(ใชเวลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง 20 นาท)ี  

 

 

 

ฟรี!!!  
 ชาแอปเปล (Apple tea) ชาพื้นเมือง ไมมีคาเฟอีน 

 พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา ปองกันความชั่ว
ราย  คาขายดีมีกําไรของแทจากตุรกี 

 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรงุเทพฯ – กรงุอสิตันบลู 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 

ชั่วโมง) หลังจากนั้นนําทานแวะเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ สูเมืองเคยเซอรี่ 

06.40 น. ออกเดินทางสู  เมืองเคยเซอรี่ โดยสายการ

บิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 2010 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงเคยเซอรี ่ หลังจาก

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว  

นําทานเดินทางสู เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื่นชม

ดินแดนที่มภีูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกดิ

จากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลมุพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปน

เวลาหลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พาย ุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะ

แผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลกึ เนินเขา กรวย

หินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย 

ดั่งสวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟา” และไดรับการแตงตั้ง

จากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง

แรกของตรุก ี

นําทานออกเดินทาง สูเมอืงเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ตั้ง

ถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน และเปนที่ท่ีชาวคริสเตยีนยคุแรกใชใน

การเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสงัหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปน

ศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสต

ศาสนสถานจํานวนมากมายทีต่ั้งอยูในบริเวณนี้ 

นําทานเดินทางสู พพิธิภณัฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคดิของชาวคริสตที่

*** บนิตรงสูกรงุอิสตันบลู / มจีอทวีีทุกที่นัง่ / บรกิารเสริฟอาหารรอน 2 มื้อ *** 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) กรงุอสิตนับลู (บนิภายใน)– เมอืงคปัปาโด

เกยี – เมืองเกอเรเม   พิพิธภณัฑกลางแจงเกอเรเม –นครใตดนิ – โรงงาน

พรม   



                                                                               

 

ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยัง

เปนการปองกันการรกุรานจากชนเผาลัทธิอืน่ที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทานชม นครใตดิน Underground City เปนสิ่งนาอัศจรรยอยางหนึ่งที่

มนุษยสรางขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใชเปนที่

หลบภัยจากขาศึกศัตรูในชวงสงคราม นครใตดินมีพรอมทุกอยางทั้งหองโถง 

หองนอน หองนํ้า หองครัว หองอาหาร โบสถ บอนํ้า คอกสัตว 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือวามีชื่อเสียง

เรื่องพรม พรมสวนใหญที่ผลิตในตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไมวาจะ

เปนพรมที่ทอจากขนสัตว หรือพรมที่ทอจากฝาย และพรมที่ทอจากไหม แลว

นําทานชมโรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเชน เทอควอย อาร

เทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมาอยางปราณีตและยังมีความโดดเดน

ใหทานไดเลือกชมและชอปปงตามอัธยาศัย 

นําทานแวะถายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ 

Pigeon Valley  หนาผาที่ชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรู เพื่อใหนกพิราบ

เขาไปทํารังอาศัยอยูอยางมากมาย ณ จุดนี้ ทานจะสามารถมองเห็น ปราสาท

อุชิซาร (Uchisar Castle) ไดในระยะไกล ที่นี่จะมีนกพิราบมากมาย ที่

ชาวบานเลี้ยงนกพิราบ เพื่อนําอึ มาทําเปนปุยบํารุงตนไม และนําทานแวะ

ถายรูปหมูบานโบราณอุชิซาร(Uchisar Town) เปนเมืองเล็ก ๆ แตมีภูเขาหิน

ขนาดมหึมาอยูบนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเปนปราสาทขนาดใหญ มีชอง

หนาตางมากมายจนดูคลายรวงผึ้ง วิวจากดานบนสามารถมองลงไปเห็นหุบ



                                                                               

 

เขาเบื้องลางไดรอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวถิีชีวิตของผูคนจริงที่อยูอาศัยใน

บานที่ขุดเขาไปในภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกไดวาเปนบานจอมปลวก 

ในสภาพแวดลอมเดิมมายาวนานหลายรอยป 

นําทานเดนิทางเขาสูทีพ่กั UCHISA KAYA CAVE HOTEL หรือเทยีบเทา (คืนที ่1) 

หมายเหตุ  ในกรณีโรงแรมถ้ําเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโรงแรมระดับ 5 

ดาว แทน 

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก

โรงแรม 04.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใช

เวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง  โดยตองมีอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป   (คาขึ้นบอลลูน

ไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาประมาณ USD 230 ตอ 1 ทาน)** หากทานสนใจ สามารถ

สอบถามราคาไดจากหัวหนาทัวร กอนชําระเงิน *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3 เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงคอนยา – คาราวาสไลน   

                                                   พพิิธภณัฑเมฟลานา                                                 

หมายเหต ุ : [บรษิทัตวัแทนผูใหบรกิารทวัรบอลลนูในตุรกมีปีระกนัภยัใหกบัทกุทาน  แตสาํหรบั

ประกนัภยัทีท่าํจากเมอืงไทยนัน้ ไมครอบคลมุการทาํกจิกรรมขึน้บอลลนูและเครือ่งรอนทกุประเภท] 

 



                                                                               

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานออกเดินทางสู  เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญ

ของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง

สบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝงทางของประเทศตุรกี ***ระหวาง

ทางแวะถายรูป *** ”คาราวานสไลน” ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตาน

ฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดย

สุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัด

ลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปนครัว หองน้ํา และ

หองนอน  

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

ไดเวลาอนัสมควร นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) 

หรือสํานักลมวน เริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี 

ซึ่งเชื่อกันวา ชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผู

ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี

พื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน  

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA KONYA 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 2)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝาย 

(Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซี่ยม 

คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสี

ขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝาย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปน

หินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิ

ตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามา

ดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดัน

โลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุ

รอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ ทานสามารถ

เห็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค 

กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่  1 แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล 

สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัย

อยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูใน

โรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรง

อาบนํ้าโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน   

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

บาย นําทานเดินทางสูเมอืงคซุาดาส ึ เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสยีงที่สุดแหง

หนึ่งของประเทศตรุก ีในชวงฤดูรอนของแตละปชาวตรุกีและนักทองเที่ยวจาก

ตางชาติมาพักและทํากิจกรรมในเมืองอยางมากมาย นอกจากความสวยงาม

ของเมืองแลวที่นี่ยังเปนแหลงผลิตเครื่องหนังชั้นนําที่สงออกตางประเทศอีก

ดวย นําทานสูโรงงานเครือ่งหนงั คุณภาพเยี่ยมของประเทศตรุกี ที่สินคาแบ

วนัที่สีข่องการเดนิทาง (4)  คอนยา – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝาย 

            เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมอืงคซุาดาส ึ- โรงงานเครือ่งหนงั 



                                                                               

 

รนดเนมดังๆ จากทัว่โลก มกัจะสงมาใหโรงงานในตุรกีผลติ อาทิเชน 

Versace, Micheal Kors และแบรนดดังอื่นๆ อีกมากมาย 

นําทานเดนิทางเขาสูทีพ่กั LE BLEU HOTEL KUSADASI 5* หรือเทียบเทา 

(คืนที่ 3) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและ

งดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมือง

โบราณที่สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซล

ซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณ

ประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพี

แหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพี

ทั้ง 4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํา

กลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา  

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่าของการเดนิทาง (5)           เมอืงปามคุคาเล – เมืองโบราณเอเฟซสุ                                   

- กรงุทรอย 

                                                   เมอืงชานคัคาเล 



                                                                               

 

แวะช มโรงล ะค รเอ เฟ ซุ ส  ซึ่ งจุ คน ได

ประมาณ  30 ,000  ค น  เป น โรงล ะค ร

กลางแจงที่ใหญ เปนอันดับสามของโรง

ละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลาง

แวด ล อม ด วยที่ นั่ งช มไล ระดั บ ขึ้ น ไป 

ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการ

จัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครั้งคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ 

(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุก

วันนี้ ชมโบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซู

คริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกี

ในปจจุบนั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

นําทานเดินทางสูเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคา

เล (Canakale)  ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยว

แหงหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเรื่องราว

การคนพบโดยนักโบราณคดี พรอมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสราง

ซอนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเกา กําแพง ประตู และมาไมจําลองแหงทรอย 

ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดย

เปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ชมมาไมจําลองแหงทรอย (Trojan Horse) 

จากนั้นนํานําทานเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนศูนยกลางการคา

ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับตั้งแต

สุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางปอมปราการขึ้นที่นี่เมื่อป 1452 เมืองชานัคคาเล

ในอดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝาย

สัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพ่ือบีบใหตุรกี

ถอนตัวออกจากสงครามโลก     

นาํทานเดนิทางเขาสูทีพ่กั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา(คนืที ่4)  

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

 
วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)  เมอืงชานคัคาเล – เมอืงอสิตนับลู – ลองเรอื

ชองแคบบอสฟอรสั 



                                                                               

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ 

เมืองมนตเสนหแหงอายรธรรมอันเกาแกซึ่งเหมือนนี้เปรียบเสมือน พรมแดน

ของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมัน

ตะวันออกที่เคยรุงเรืองกวา 1,000 ป ซึ่งเรารูจักในนาม “กรุงคอนสแตนติโน

เปล” เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอส

ฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก 

ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 

(ฝงอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเปนเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากใน

บริเวณนั้น จึงสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป นําทานเดินทาง

สูทาเรือเพื่อนําทานลองเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ชองแคบ

บอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดําและทะเลมารมาราเขา

ดวยกัน และที่สําคัญชองแคบแหงนี้ เปนชองแคบพรมแดนกั้นระหวาง ทวีป

เอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝงทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงาม สองฝรั่ง

ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังสําคัญๆ อยูริม

แมน้ํามากมาย รวมถึงสถาปตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายลอมริมสองฝงแคบ ซึ่ง

ทุกทานถือเปนประวัติศาสตรของชีวิตที่ไดมีโอกาสมาลองเรือในชองแคบที่

แบงเสนพรมแดนทวีปในครั้งนี ้  

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13)  

บาย นําทานเดินทางสู“พระราชวงัโดลมาบาเช” (DOLMABACHE) พระราชวังที่

สวยงามตามสไตลตะวนัตก มีการกลาววา ในชวงสุดทายของอาณาจักร ออต

โตมัน มกีารปรับตวัใหทันสมัยมากขึ้น จงึมีการกอสรางพระราชวัง สไตล

ตะวันตก คลายๆพระราชวังแวรซายยในฝรั่งเศส และมกีารประดับประดา

อยางชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมอืผืนที่ใหญ

ที่สุดในโลก แขวนอยูในพระราชวังแหงน้ี และ ประกอบกับพระราชวังแหงน้ี 

อยูริมชองแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิง่ขึ้น และ มกีารเพิ่มเติมใน

การจดัสวนแบบสไตลตะวันตก จงึถือวาเปนพระราชวังอกีแหงในทวีปยุโรป 

ซึ่งพระราชวังแหงนี้ใชเวลากอสรางถึง 12 ปผสมผสานศิลปะแบบพระราชวัง

ยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญนํ้าหนัก

ถึง 4.5 ตัน เครื่องแกวเจียระไน  



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู สไปซ มารเกต็ เปนตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิส

ตันบูล ทีม่ีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และ ของ

ฝากมากมาย เชน ถั่วสารพัดชนิด, น้ําผึ้ง,ไขปลาคารเวยีร , ขนม อรอยๆ แบบ 

เตอรกชิดีไลท เปนตน นอกจากช็อปปงสนุก ขนมอรอยแลว การไดมาถายรูป

ที่ตลาดแหงน้ีถือวาไดบรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพ่ือหาเลอืกซื้อสินคา

คณุภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปตางๆ มากมายที

นักทองเที่ยวนยิมไปเยือน มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืง อาท ิ เตอร

กิส ดีไลท เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (14) พิเศษ! เมนูอาหารไทย 

นําทานเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือ

เทียบเทา(คืนที่5)  

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (15) 

 นําทานเดินทางเที่ยวชม “ฮปิโปโดม” (HIPPODOME) สรางในสมยั

จักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เปนสนามอาเรนาที่ใชสําหรับการแขงมาศึกในยุค

โรมันทีว่างรูปแบบไวอยางสวยงาม และกิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 

100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ 1.เสาโอบีลิสก

ฟาโรหธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหา

ราชนํามาจากเมืองคารนัคประเทศอียิปในสมัยที่มกีารขนยายอนุสาวรยีตางๆ

มาจากอาณาจักรยุคโบราณ 2.เสางู (Serpentine column) สลกัเปนรูป

สามเหลี่ยมตวักระหวดัรัดพันกันเดทิตั้งอยูทีว่ิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดล

ฟ  3.เสาคอลัมนคอนสแตนตินที ่7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในป 

ค.ศ.940 แตไมทราบประวตัิที่แนชัด  

 

 

 

 

 

 

นําทานเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ําเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญแหง

อาณาจักรออตโตมัน  

หรือ มัสยิดสุลตานอาหเมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเกาแกและยิ่งใหญ

ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งสรางตั้งแตสมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค 

จักรวรรดิ์ออตโตมาน ระหวางป 1609-1616 เปนมัสยิดที่โออา สงางาม เกิน

คําบรรยาย ดวยการสรางหออะซานจํานวน 6 หอ จนเปนสวนหนึ่งของ

สัญลักษณสําคัญของตุรกีซึ่งนักทองเที่ยวทุกคนไมพลาดที่จะตองไปเยือน

จ า ก นั้ น นํ า ท า น เดิ น ท า ง สู  วิ ห า ร เซ น ต โ ซ เฟ ย (ST.SOPHIA)ช ม

ศิลปะประยุกตไบเซนตไทน ที่เคยเปนโบสถศาสนาคริสตมากอน และ กลายมา

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง (7)   เมืองอิสตนับลู - ฮปิโปโดม – มสัยดิสนี้าํเงนิ –  

วิหารเซนตโซเฟย 

ชวงัทอปกาป – หางมารมารา ฟอรัม่ – สนามบนิ 



                                                                               

 

เปนมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเปนศิลปะที่เกาแกและสวยงามยิ่ง และ ยัง

เปนมรดกโลกอีกดวย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

บาย นาํทานเดนิทางสู “พระราชวงัทอปกาป” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียง

กองโลก ซึ่งถือวาเปน พระราชวังสําคัญในสมัย ออตโตมัน เปนที่ประทับของ

สุลตานองคสําคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกวางใหญไพศาลอยูในดง

ตนมะกอก และตั้งอยูริมชองแคบ บอสฟอรสั ทานจะไดชมหองตางๆ ซึ่งถือวา

เปนการใหเห็นภาพยอนยุคในสมัยออตโตมนั และ พระราชวังแหงนี้ยังเปนที่

เก็บรวบรวมสมบัตโิบราณของประเทศตรุก ี รวมทั้งเครื่องกระเบื้องเคลือบอัน

สวยหร ู กอนนําทานสู จุดถายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของววิริมชองแคบบอส

ฟอรัส  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู หางมารมารา ฟอรัม่ หางสรรพสินคาชัน้นําของกรุง

อิสตันบูล จดัเปนหางสรรพสินคาทีช่าวเมืองอิส

ตันบูลนิยมไปเปนอันดบัตนๆของหางสรรพสนิ

ทั้งหมด เสมือนกับเซนทรัลเวิลดใน

กรุงเทพมหานคร เปนแหลงรวบรวมสินคาชัน้ 

นําทั้งแบรนดในประเทศ อาท ิ รานขายเมืองผา 

abdullah kiğılı, รานขายเครื่องประดับ atasay 

หรือแบรนดชั้นนําระดบัโลกอยางเชน Zara, 

Mango, Nike, Adidas, H&M เปนตน มีทั้งโรงภาพยนตร และสถานที่จัดงาน

อีเวนทตางๆ ก็มกัจะจัดที่มามาราฟอรัมเชนกัน และยังมีรานขายของกินของ

ใชอีกมากมายใหทานเลือกซื้อกอนกลับบาน   

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (17) (Dinner Box) 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบนิกรงุอสิตนับลู                                             

20.10 น. ออกเดนิทางสู กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เตอรกชิ แอรไลน เทีย่วบนิที ่ TK 

064 



                                                                               

 

 

 

09.40 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ... โดยสวสัดภิาพพรอมความ

ประทบัใจ     

******************************************************************* 
 
**หมายเหต ุ รายการทวัรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

 กาํหนดการเดนิทาง  24-31 สงิหาคม 2561  

 7-14, 21-28 กนัยายน 2561 

10-17 ตลุาคม 2561 (เปดกรุปใหม) (TK69) 

11-18 ต.ค. 61 วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 

12-19 ต.ค. 61 วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 (บสั1) ปดกรุป  

12-19 ต.ค. 61 วนัคลายวนัสวรรคต ร.9 (บสั2) เปดกรุปใหม 

(TK69) 

   19-26 ตลุาคม 2561 วนัปยมหาราช (TK69) 

  

 

 

 

 

 

BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน 

กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนยา – กรุงทรอย 

** พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ํา 1 คืน  

พรอมอาหารไทย** 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง  (8)  สนามบนิสวุรรณภมูิ (กรงุเทพฯ) 



                                                                               

 

ราคาตอทาน ราคารวมตั๋ว 
ราคาไมรวม

ตั๋ว 
พักหองเดี่ยว 

24-31 ส.ค. 61 38,900.- 

15,900.- 5,500.- 

7-14 ก.ย. 61 38,900.- 

21-28 ก.ย. 61 38,900.- 

10-17 ต.ค. 61(เปดกรุปใหม) 39,900.- 

11-18 ต.ค. 61 (วันคลายวนัสวรรคต ร.9) 38,900.- 

12-19 ต.ค. 61 (วันคลายวนัสวรรคต ร.9) 

(บัส1) **ปดกรุป ** 
38,900.- 

12-19 ต.ค. 61 (วันคลายวนัสวรรคต ร.9) 

(บัส2) (เปดกรุปใหม) 
39,900.- 

19-26 ต.ค. 61 (วันปยมหาราช) 38,900.- 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตั๋วของ

สายการบิน 

ณ วนัที ่06 ส.ค.61 หากมีการเกบ็เพ่ิมโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหลังจากออกราคานี้

ไปแลว 

*** การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสาร ผูใหญตัง้แต 25 ทานขึน้ไป หากผูโดยสาร

ที่เปนผูใหญต่ํากวา 25 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงราคา 

*** คนไทยไมตองทาํวซีา 

*** ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัเดก็ทีม่อีายตุ่าํกวา 12 ป และผูเดนิทางทีไ่มสามารถชวยเหลอื

ตวัเองได และไมมผีูดแูลเนือ่งจากอาหารและการเดนิทางระยะไกลไมเหมาะสาํหรบัเดก็ 

อตัรานีร้วม 

*คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง  

*คาน้าํหนกัของกระเปาเดนิทาง 20 กโิลกรมั/ทาน 

*คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเทีย่ว, คาเขาชมสถานที่

ตางๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

*คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ, คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

*คามัคคุเทศกของบรษิัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง

ในตางประเทศ 
*คาประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเทานั้น คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

สาํหรบัผูเดนิทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเทีย่วกบัทวัรเทานัน้ ประกันการเดินทางจะ

ไมคุมครองผูที่อายตุ่ํากวา 1 ปหรือเกิน 85 ปขึ้นไป (อายุ 1-15ป และ 75-84 ปคุมครอง 50 

%  รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม )  



                                                                               

 

*** กรณีตองการทําประกันการเดินทางรายดี่ยวเพ่ิม รวมประกันสขุภาพดวย ชําระเพ่ิมทาน

ละ 500 บาท/ทาน รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม  

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช และ แจกน้ําดื่มทกุวันวันละ 2 ขวด 

อตัรานีไ้มรวม 

*คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตาง

ดาว 

*คาทําวีซาประเทศตรุก ี

*คาใชจายอันเกิดจากการทาํหนังสือเดินทางหายทุกกรณ ี

*คาน้าํหนกัของกระเปาเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวาสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัตอทาน) 

*คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึ้นราคา 

*คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

*คาอาหารที่ไมไดระบไุวในรายการ  คาโทรศัพท  คาซักรีด ฯลฯ 

*คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3%  

*คาทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 

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

ตลอดการเดนิทาง 

***ไมมแีจกกระเปา 

เงือ่นไขการชาํระเงนิ 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอการจอง

ทัวรหนึ่งทาน  

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย  15 

วันทํา หากบรษิทัฯ ไมไดรบัเงนิครบทัง้หมดกอนวนัเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การยกเลิกการใหบริการ 

 เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

อานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลงตางๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

คามดัจาํทวัรจะถกูนาํไปจายคาตัว๋เครือ่งบนิ คาโรงแรม ลวงหนาซึง่ไมสามารถเรยีกเงนิคนื

ได หากผูเดนิทางยกเลกิหรอืไมสามารถเดนิทางไดดวยเหตผุลไดกต็ามจะเปนไปตาม

เงือ่นไขตามนี ้

การยกเลกิ 

 แจงยกเลกิกอนการเดนิทาง 60 วนัทาํการคนืคามดัจาํ 20,000.- บาท. 

 แจงยกเลกิลวงหนา 30-50 วนั กอนเดนิทาง ยดึคามดัจาํทัง้หมด 20,000.-บาท 



                                                                               

 

- กรณอีอกตัว๋แลว หากทานมเีหตบุางประการทีไ่มสามารถเดนิทางได บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคาตัว๋ (Non Refund) เนือ่งจากเปนนโยบายของสายการบนิ 

 แจงยกเลกิลวงหนา 1-29 วนั กอนเดนิทาง ไมสามารถคนืเงนิคาทวัรทัง้หมดเพราะเปน

ชวงพคี  

(เทศกาลปใหม)  

 แจงยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขาประเทศ

ตรุก ีบรษิทัฯจะไมมกีารคนืเงนิทัง้หมด  

กระเปาเดนิทางและสมัภาระ 

* กระเปาใบใหญ (ควรมลีอลาก/เขน็ได) ทีจ่ะบรรทกุใสใตทองเครือ่งบนิ น้าํหนกัไมเกนิ

ทานละ 20   กโิลกรมั (หากน้าํหนกัเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเกบ็คาระวางเพิม่ได) 

ควรใสกญุแจอยางหนาแนน 

(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเปาสําหรับหิ้วขึน้เครื่อง สายการบินอนุญาตใหไดไมเกิน 7 กโิลกรมั และความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) 
x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได แคทานละ 1 ใบ/ทาน
เทาน้ัน และ หิว้ขึ้นเครื่องได 1 ใบ/ทานเชนกัน  

ขอมลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมดัจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลกิทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บคามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี

คาใชจาย แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินทาํการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

3.ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ

ตรงตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่น่ังไว ซึ่งทางบรษิัทฯ ไมสามารถ

จัดการได เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเรว็ในกรณีที่

เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใช

ผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึน้อยูกบัทาง

เจาหนาทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทานัน้  

 



                                                                               

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกูคาเดินทางไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับ

ขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมิตองแจงลวงหนา เนื่องจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การจราจรติดขัด , 

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิ 

5.กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยของสภาพ

อากาศ เหตกุารณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ

ทั้งสิ้น 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความ

ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตผุลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว 

หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีทีท่านสละสิทธิใ์นการใชบรกิารใดๆ หรือไมเขาชมสถานทีใ่ดๆก็ตามที่ระบุใน

รายการทองเทีย่ว หรอืไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจาย

ใดๆทั้งสิ้น 

8. บริษัทฯจะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร

เขาเมืองใหกับชาวตางชาต ิหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตกุารณที่

เหนือการณควบคุมของบริษัท 

9.กรณีทีท่านใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสนี้าํเงนิ) เดินทางเพื่อการทองเทีย่วกับคณะ

ทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคนื

คาใชจายและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

10. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความ

ประมาทของทาน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว

เอง 

11. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทวัรทั้งหมดแลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

12.เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของ

บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ

ในเงื่อนไขตางๆ ของทางบริษัทฯ แลว 

สถานทีเ่ขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจดัทําโปรแกรมทวัรเปนการกําหนดโปรแกรมทัวรตลอดทั้งป หากวันเดินทาง

ดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมไิดแจงใหทราบลวงหนา 



                                                                               

 

หรือ การเปดจองผานระบบออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบ

ดังกลาวได ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุปทัวร) ตามที่ระบุไวในเอกสาร

ของสถานที่น้ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อใหทานไดเขามสถานที่ดงักลาวได แตหากมีการ

ลาชา หรือเหตุใดเหตหุนึ่งในระหวางการเดนิทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาสถานที่

ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation 

Fee ไปแลว 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศตางๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และ

สถานที่ตางๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู

สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 

 


