
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

BW…WONDERFUL AUTUMN IN TURKEY  

8วัน/5คืน 

กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนยา – กรุงทรอย 

** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ํา 1 คืน  

พรอมอาหารไทย** 

ประเทศตรุก.ี..นาํทานเทีย่วชม 3 มหาอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ บนแผนดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยมรดกจารึกโลกทั้ง 4 แหง 

ประเทศทีม่ีผูอยูอาศัยมาตั้งแตยุคหินเกามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ

ตางๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อารมีเนีย และ 

เปอรเซีย 

มสัยดิสนี้าํเงนิ 

ลองเรอืชองแคบบอสฟอรสั 

เมอืงคอนยา กรงุทรอย 

เมอืงคปัปาโดเกยี 

พระราชวงัโดลมาบา

เช 

เมอืงอสิตนับลู 

โรงแรมถ้าํ 

เลอืกทาํ Option Balloon 



                                                                           

 

 
 

 
 
 
 
 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

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

2 

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

– พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม –นครใตดิน – โรงงานพรม – โรงงาน

เพชร – หุบเขานกพิราบ – หมูบานโบราณอุชซิาร  

 

  
CAPPADOCIA CAVE 

HOTEL 

3 
เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนยา – คาราวาสไลน 

พิพิธภัณฑเมฟลานา                                                  

   
KONYA HOTEL 

4 
เมืองคอนยา – เมอืงปามคุคาเล – ปราสาทปุยฝาย - เมืองโบราณเฮยีรา

โพลิส  - เมืองโบราณเอฟซุส  

   
KUSADASI HOTEL 

5 เมืองคุซาดาซ ึ– โรงงานเครื่องหนัง – กรุงทรอย - เมืองชานคัคาเล    CANAKKALE HOTEL 

6 
เมืองชานคัคาเล – เมืองอิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส 

พระราชวงัโดลมาบาเช - สไปซ มารเกต็  
 

  
ISTANBUL HOTEL 

7 
อิสตันบูล - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้าํเงิน - วิหารเซนตโซเฟย พระราชวังทอปกาป  

- หางมารมารา ฟอรั่ม - สนามบิน  

   
 

8 กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ)  (TK064 20.50 – 09.45 )     

กําหนดการเดนิทาง 

38,900.-  
09 – 16 พฤศจิกายน 2561 
04 – 11 ธนัวาคม 2561  วนัพอแหงชาต ิ

ฟร!ี!!  

 ชาแอปเปล (Apple tea) ชาพืน้เมอืง 

ไมมคีาเฟอนี 

 พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา 



                                                                           

 

ตารางเที่ยวบินเดนิทาง :  

วันเดนิทาง เมือง เที่ยวบนิ เวลา ระยะเวลาบิน 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตนับูล TK065 22.35 – 05.50 น. 10. 20 ชั่วโมง 

วันที่ 2 อิสตนับูล - กรุงเคยเซอรี ่ TK2010 07.35 – 09.00 น. 1.20 ชัว่โมง 

วันที 7 อิสตนับูล – กรุงเทพฯ TK064 20.50 – 09.45 น. 9.30 ชัว่โมง 

 
 
 

 

19.30 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการบินเตอร

กิช แอรไลน (TK)  พบ เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

22.35 น. ออกเดนิทางสู กรุงอิสตนับูล โดยสายการบนิ เตอรกชิ แอรไลน เที่ยวบนิที่ TK65  
(ใชเวลาเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง 20 นาที)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ สูเมืองเคยเซอรี ่

07.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเคยเซอรี่ โดยสายการบิน เตอรกิช แอร
ไลน เที่ยวบินที่ TK 2010 

09.00 น. เดินทางถึงสนามบนิ เมืองเคยเซอรี ่ หลังจากผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย 

(Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิด

จากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลว

ทับถมเปนเวลาหลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกดิ

*** บนิตรงสูกรงุอสิตนับูล / มจีอทวีีทกุทีน่ัง่ / บรกิารเสริฟอาหารรอน 

2 มือ้ *** 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรงุเทพฯ – กรงุอสิตันบลู 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) กรงุอิสตนับลู (บนิภายใน)– เมอืงคปัปาโดเกีย 

– เมอืงเกอเรเม     พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม –นครใตดนิ – โรงงานพรม 

โรงงานเพชร - หบุเขานกพริาบ – หมูบานโบราณอุชซิาร 



                                                                           

 

การแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศทีง่ดงาม แปลกตาและ

นาอัศจรรย ดัง่สวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟา” และไดรับการแตงตั้งจากองคการยเูนสโก

ใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหงแรกของตุรกี 

นําทานออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตัง้อยูในบรเิวณที่เปนท่ีตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน 

และเปนท่ีที่ชาวคริสเตยีนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่ครสิตศาสนาจะเปน

ศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจาํนวนมากมายทีต่ั้งอยูใน

บริเวณนี ้

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนา

คริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึง่เปนความคิดของชาวคริสตทีต่องการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถ้าํเปนจาํนวนมากเพื่อสราง

โบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นท่ีไมเหน็ดวยกับศาสนาคริสต 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานชม นครใตดิน Underground City เปนสิ่งนาอัศจรรยอยางหนึ่งที่มนุษยสรางขึ้น เกิดจากการขุดเจาะ

พื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรูในชวงสงคราม นครใตดินมีพรอมทุกอยางทั้งหองโถง 

หองนอน หองน้ํา หองครัว หองอาหาร โบสถ บอน้ํา คอกสัตว 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือวามีชื่อเสียงเรื่องพรม พรมสวนใหญที่ผลิตในตุรกีนั่น

มีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไมวาจะเปนพรมที่ทอจากขนสัตว หรือพรมที่ทอจากฝาย และพรมที่ทอจากไหม แลวนํา

ทานชมโรงงานเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเชน เทอควอย อารเทมิส เพชร และพลอย ที่ถูกออกแบบมา

อยางปราณีตและยังมีความโดดเดนใหทานไดเลือกชมและชอปปงตามอัธยาศัย 

นําทานแวะถายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิว ณ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley  หนาผาที่

ชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรู เพื่อใหนกพิราบเขาไปทํารังอาศัยอยูอยางมากมาย ณ จุดนี้ ทานจะสามารถ

มองเห็น ปราสาทอชุิซาร (Uchisar Castle) ไดในระยะไกล ที่นี่จะมีนกพิราบมากมาย ที่ชาวบานเลี้ยงนกพิราบ เพื่อ

นําอึ มาทําเปนปุยบํารุงตนไม และนําทานแวะถายรูปหมูบานโบราณอุชิซาร(Uchisar Town) เปนเมืองเล็ก ๆ แต

มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยูบนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเปนปราสาทขนาดใหญ มีชองหนาตางมากมายจนดูคลาย



                                                                           

 

รวงผึ้ง วิวจากดานบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องลางไดรอบทิศ ที่นี่สามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผูคนจริงที่

อยูอาศัยในบานที่ขุดเขาไปในภูเขาที่ดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกไดวาเปนบานจอมปลวก ในสภาพแวดลอมเดิมมา

ยาวนานหลายรอยป 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 **สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจากโรงแรม 04.30 น.ชมความงดงาม
ของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง  โดยตองมีอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป   

(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาประมาณ USD 230 ตอ 1 ทาน)** หากทานสนใจ สามารถสอบถามราคาไดจาก
หัวหนาทัวร กอนชําระเงิน *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานออกเดินทางสู  เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-

1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนีอ้ีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทาง

สบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝงทางของประเทศตุรกี ***ระหวางทางแวะถายรูป *** ”คาราวาน

วนัที่สามของการเดนิทาง (3)เมอืงคัปปาโดเกยี – เมอืงคอนยา – คาราวาสไลน   

พิธภณัฑเมฟลานา 

หมายเหต ุ : [บรษิทัตวัแทนผูใหบรกิารทวัรบอลลนูในตุรกมีปีระกนัภยัใหกบัทกุทาน  แตสาํหรบั

ประกนัภยัทีท่าํจากเมอืงไทยนัน้ ไมครอบคลมุการทาํกจิกรรมขึน้บอลลนูและเครือ่งรอนทกุประเภท] 

 



                                                                           

 

สไลน” ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี 

สรางโดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปน

สุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปนครัว หองน้ํา และหองนอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสํานักลมวน เริ่มกอตั้งขึ้นใน

ป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวา ชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวา

เปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดี

ระหวางกัน  

 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA KONYA 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 2)  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง (4)  คอนยา – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝาย 

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ - เมอืงคซุาดาส ึ- โรงงานเครือ่งหนงั 



                                                                           

 

นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจาก

น้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซี่ยม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาว

คลายกับสรางมาจากปุยฝาย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและ

นาอัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม 

เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต 

ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ ทานสามารถเห็น 

เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1 แหงแพรกามุม 

ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก 

ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก 

พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน   

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองคุซาดาส ึ เมืองตากอากาศรมิทะเลที่มชีื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของประเทศตรุกี ในชวงฤดูรอน

ของแตละปชาวตุรกีและนักทองเที่ยวจากตางชาติมาพักและทํากจิกรรมในเมืองอยางมากมาย นอกจากความ

สวยงามของเมืองแลวที่นีย่ังเปนแหลงผลิตเครื่องหนงัชั้นนาํที่สงออกตางประเทศอกีดวย นําทานสูโรงงานเครื่อง

หนัง คณุภาพเยีย่มของประเทศตุรกี ที่สินคาแบรนดเนมดงัๆ จากทั่วโลก มักจะสงมาใหโรงงานในตุรกีผลิต อาทิเชน 

Versace, Micheal Kors และแบรนดดังอื่นๆ อีกมากมาย 

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

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหา

นครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชม

หองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลัก

เทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูป

แกะสลักเทพีท้ัง 4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและตั้งแสดง

อยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา  

 

 

 

 

 

 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปน

โรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณใน

ตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่นั่งชมไลระดับขึ้นไป 

ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสี

เสียงบางเปนครั้งคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman 

Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุก

วันนี้ ชมโบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปท่ัว

ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

นําทานเดินทางสูเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล (Canakale)  ประเทศสาธารณรัฐ

ตุรกี ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และ

เรื่องราวการคนพบโดยนักโบราณคดี พรอมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเกา 

กําแพง ประตู และมาไมจําลองแหงทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณ

โดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ชมมาไมจําลองแหงทรอย (Trojan Horse) จากนั้นนํานําทานเดินทางไปยัง 

วนัทีห่าของการเดนิทาง (5) เมอืงปามคุคาเล – เมืองโบราณเอเฟซสุ  -  

กรงุทรอย  เมอืงชานคัคาเล 

 



                                                                           

 

เมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจากเอเชียสูยุโรป นับตั้งแต

สุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางปอมปราการขึ้นท่ีนี่เมื่อป 1452 เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี 

สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกี

ถอนตัวออกจากสงครามโลก     

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเทา(คนืที่ 4)  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนตเสนหแหงอายรธรรมอัน

เกาแกซึ่งเหมือนนี้เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมัน

ตะวันออกที่เคยรุงเรืองกวา 1,000 ป ซึ่งเรารูจักในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปล” เปนเมืองที่มีประชากรมาก

ที่สุดในประเทศตุรกีตั้งอยูบริเวณชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทําใหอิสตันบูลเปนเมืองสําคัญเพียงเมือง

เดียวในโลก ที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต 

อิสตันบูลเปนเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณนั้น จึงสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป นํา

ทานเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทานลองเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ชองแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดําและทะเลมารมาราเขาดวยกัน และที่สําคัญชองแคบแหงนี้ เปนชองแคบ

พรมแดนกั้นระหวาง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝงทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงาม สองฝรั่งทวีป คือ 

ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังสําคัญๆ อยูริมแมน้ํามากมาย รวมถึงสถาปตยกรรมในยุคโรมัน ที่

รายลอมริมสองฝงแคบ ซึ่งทุกทานถือเปนประวัติศาสตรของชีวิตที่ไดมีโอกาสมาลองเรือในชองแคบที่แบงเสน

พรมแดนทวีปในครั้งนี ้  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)  

บาย นําทานเดินทางสู“พระราชวังโดลมาบาเช” (DOLMABACHE) พระราชวงัที่สวยงามตามสไตลตะวันตก มี

การกลาววา ในชวงสุดทายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวใหทันสมยัมากขึ้น จึงมกีารกอสรางพระราชวงั 

สไตลตะวันตก คลายๆพระราชวงัแวรซายยในฝรั่งเศส และมีการประดับประดาอยางชนดิหรูหรามากมาย 

โดยเฉพาะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูในพระราชวังแหงนี้ และ ประกอบกับ

พระราชวงัแหงนี้ อยูรมิชองแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และ มีการเพิ่มเตมิในการจัดสวนแบบ

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)  เมอืงชานคัคาเล – เมอืงอสิตนับลู – ลองเรอื

ชองแคบบอสฟอรสั      



                                                                           

 

สไตลตะวันตก จึงถือวาเปนพระราชวงัอีกแหงในทวีปยุโรป ซึง่พระราชวงัแหงนี้ใชเวลากอสรางถึง 12 ปผสมผสาน

ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตนั 

เครื่องแกวเจียระไน  

 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นนาํทานเดินทางสู สไปซ มารเก็ต เปนตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ 

นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เชน ถัว่สารพัดชนิด, น้าํผึ้ง,ไขปลาคารเวยีร , ขนม อรอยๆ 

แบบ เตอรกิชดีไลท เปนตน นอกจากช็อปปงสนุก ขนมอรอยแลว การไดมาถายรูปที่ตลาดแหงนี้ถือวาไดบรรยากาศ

ที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินคาคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปตางๆ มากมายที

นักทองเที่ยวนิยมไปเยือน มเีวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง อาทิ เตอรกิส ดีไลท เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (14) พิเศษ! เมนูอาหารไทย 
นําทานเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเทา(คืนที่5)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (15) 

 นําทานเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สรางในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เปนสนาม

อาเรนาทีใ่ชสาํหรับการแขงมาศึกในยุคโรมันทีว่างรูปแบบไวอยางสวยงาม และกิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง (7)           เมอืงอิสตนับลู - ฮปิโปโดม – มสัยดิสนี้าํ

เงนิ – วิหารเซนตโซเฟย 



                                                                           

 

100,000 คน ในฮิปโปโดรมมอีนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ 1.เสาโอบีลิสกฟาโรหธุตโมส (Obelisk of Pharaoh 

Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตนิมหาราชนํามาจากเมืองคารนคัประเทศอียิปในสมัยที่มกีารขนยายอนุสาวรียตางๆ

มาจากอาณาจักรยคุโบราณ 2.เสางู (Serpentine column) สลักเปนรูปสามเหลี่ยมตวักระหวดัรัดพันกันเดิทตัง้อยูที่

วิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟ  3.เสาคอลมันคอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในป ค.ศ.

940 แตไมทราบประวตัิที่แนชดั  

 

 

 

 

 

 

นําทานเทีย่วชม “มัสยดิสีน้ําเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิง่ใหญแหงอาณาจกัรออตโตมัน  

หรือ มัสยิดสุลตานอาหเมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเกาแกและยิ่งใหญในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่ง

สรางตั้งแตสมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์ออตโตมาน ระหวางป 1609-1616 เปนมัสยิดที่โออา สงางาม เกิน

คําบรรยาย ดวยการสรางหออะซานจํานวน 6 หอ จนเปนสวนหนึ่งของสัญลักษณสําคัญของตุรกีซึง่นักทองเที่ยวทุก

คนไมพลาดที่จะตองไปเยือนจากน้ันนําทานเดินทางสู วหิารเซนตโซเฟย(ST.SOPHIA)ชมศิลปะประยุกตไบเซนต

ไทน ท่ีเคยเปนโบสถศาสนาคริสตมากอน และ กลายมาเปนมัสยดิของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเปนศลิปะที่เกาแกและ

สวยงามยิง่ และ ยังเปนมรดกโลกอีกดวย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16) 

บาย นําทานเดินทางสู “พระราชวังทอปกาป” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งถือวาเปน 

พระราชวงัสําคญัในสมัย ออตโตมัน เปนที่ประทับของสุลตานองคสําคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวงักวางใหญ

ไพศาลอยูในดงตนมะกอก และตั้งอยูริมชองแคบ บอสฟอรัส ทานจะไดชมหองตางๆ ซึง่ถือวาเปนการใหเห็นภาพ

ยอนยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวังแหงนี้ยังเปนที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่อง

กระเบื้องเคลือบอันสวยหรู กอนนําทานสู จุดถายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของววิริมชองแคบบอสฟอรัส  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํทานเดินทางสู หางมารมารา ฟอรั่ม หางสรรพสินคาชั้นนําของกรงุอิสตันบูล จัดเปนหางสรรพสินคาที่

ชาวเมืองอิสตันบูลนิยมไปเปนอนัดับตนๆของหางสรรพสินทั้งหมด เสมือนกับเซนทรัลเวิลดในกรุงเทพมหานคร เปน

แหลงรวบรวมสินคาชั้น 



                                                                           

 

นําทั้งแบรนดในประเทศ อาท ิ รานขายเมืองผา abdullah 

kiğılı, รานขายเครื่องประดับ atasay หรือแบรนดชั้นนําระดับ

โลกอยางเชน Zara, Mango, Nike, Adidas, H&M เปนตน มีทั้งโรง

ภาพยนตร และสถานที่จัดงานอีเวนทตางๆ ก็มกัจะจัดที่มามารา

ฟอรัมเชนกัน และยงัมีรานขายของกินของใชอกีมากมายใหทานเลือก

ซื้อกอนกลับบาน   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (17) (Dinner Box) 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบนิกรุงอิสตนับูล                                              

20.50 น. ออกเดนิทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบนิที ่TK 064 

 

 

 

 

09.45 น. เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอมความประทับใจ     

******************************************************************* 
 
**หมายเหต ุ รายการทัวรอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราคาบริการ 

 
 
 กําหนดการเดนิทาง  09 – 16 พฤศจิกายน 2561 
   04 – 11 ธนัวาคม 2561 วันพอแหงชาต ิ

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง  (8)  สนามบนิสวุรรณภมูิ (กรงุเทพฯ) 

BW…WONDERFUL AUTUMN IN TURKEY  

8วัน/5คืน 

กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกยี – เมืองคอนยา – กรุงทรอย 

** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ํา 1 คืน  

พรอมอาหารไทย** 

 



                                                                           

 

ราคาตอทาน ราคารวมตั๋ว ราคาไมรวมตั๋ว พักหองเดี่ยว 

ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง 38,900.- 16,900.- 5,500.- 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี้ํามันและราคาตัว๋ของสายการบนิ 

ณ วันที่ 06 ส.ค.61 หากมกีารเก็บเพิ่มโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหลังจากออกราคานี้ไปแลว 

*** การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสาร ผูใหญตัง้แต 25 ทานขึน้ไป หากผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญต่ํากวา 25 ทาน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

*** คนไทยไมตองทําวีซา 
*** ขอสงวนสทิธิ์สําหรับเดก็ทีม่อีายุต่ํากวา 12 ป และผูเดินทางทีไ่มสามารถชวยเหลือตัวเองได และไมมีผูดูแลเนื่องจาก
อาหารและการเดนิทางระยะไกลไมเหมาะสําหรับเด็ก 

อัตรานี้รวม 

*คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง  

*คาน้ําหนักของกระเปาเดนิทาง 20 กโิลกรัม/ทาน 

*คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึง่หอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ

*คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ, คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

*คามคัคเุทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
*คาประกันการเดินทางเฉพาะอุบตัิเหตเุทานั้น คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปใน

ระยะเวลาทองเที่ยวกับทวัรเทานั้น ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูท่ีอายุต่าํกวา 1 ปหรือเกนิ 85 ปขึ้นไป (อายุ 1-15ป และ 75-

84 ปคุมครอง 50 %  รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม )  

*** กรณตีองการทําประกนัการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสขุภาพดวย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช และ แจกน้ําดื่มทกุวันวันละ 2 ขวด 

อัตรานี้ไมรวม 

*คาทาํหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

*คาทาํวซีาประเทศตุรก ี

*คาใชจายอันเกิดจากการทําหนงัสือเดินทางหายทุกกรณ ี

*คาน้ําหนักของกระเปาเดนิทางในกรณทีี่เกนิกวาสายการบนิกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

*คาธรรมเนียมน้าํมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

*คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่เอง  

*คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ  คาโทรศัพท  คาซกัรีด ฯลฯ 

*คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  

*คาทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

*ไมรวม คาทิปหวัหนาทัวร+ไกด+คนขบัรถ ตลอดทริป  54 ดอลลารยูเอส($USD)/ทาน ตลอดการเดนิทาง 



                                                                           

 

***ไมมีแจกกระเปา 

เงื่อนไขการชําระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000.- บาท ตอการจองทัวรหน่ึงทาน  

 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย  15 วันทํา หากบริษัทฯ ไมไดรับ
เงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ 

 เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลงตางๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว 

เงื่อนไขการยกเลิก 

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบนิ คาโรงแรม ลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคนืได หากผูเดนิทางยกเลกิหรือไม
สามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดกต็ามจะเปนไปตามเงื่อนไขตามนี ้

การยกเลกิ 

 แจงยกเลิกกอนการเดนิทาง 60 วันทําการคืนคามัดจาํ 20,000.- บาท. 
 แจงยกเลิกลวงหนา 30-50 วนั กอนเดนิทาง ยึดคามดัจําทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว หากทานมีเหตบุางประการที่ไมสามารถเดินทางได บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคาตัว๋ 
(Non Refund) เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 แจงยกเลิกลวงหนา 1-29 วัน กอนเดนิทาง ไมสามารถคืนเงนิคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค  
(เทศกาลปใหม)  

 แจงยกเลิกในวนัเดินทาง หรอืถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศตุรกี บริษทัฯจะไมมกีารคืนเงิน
ทั้งหมด  

กระเปาเดนิทางและสัมภาระ 

* กระเปาใบใหญ (ควรมีลอลาก/เขน็ได) ที่จะบรรทกุใสใตทองเครื่องบนิ น้ําหนกัไมเกนิทานละ 20   กโิลกรัม (หากน้ําหนัก
เกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่มได) ควรใสกุญแจอยางหนาแนน 

(สาหรบัผูโดยสารชั้นประหยดัหรอื Economy Class Passenger) 

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

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสาํรองที่นั่งพรอมชําระเงินมดัจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลกิทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์

การเรียกเก็บคามัดจาํตัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมีคาใชจาย แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามทีเ่กดิขึ้นจริง  

3.ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ีจะนั่งตองมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด ซึง่ทางสายการ

บิน จะล็อคที่นั่งไว ซึง่ทางบรษิัทฯ ไมสามารถจัดการได เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแขง็แรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเรว็ในกรณทีี่



                                                                           

 

เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้าํหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และ

อํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที่เชค็อินเทานั้น  

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถงึ 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมติองแจงลวงหนา เนือ่งจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด , อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ  

5.กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัยของสภาพอากาศ เหตกุารณท่ีอยูเหนือการควบคมุของบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็

ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯ 

7.กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆก็ตามที่ระบใุนรายการทองเทีย่ว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 

8. บริษัทฯจะไมรับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตกุารณท่ีเหนือการณควบคุมของบริษัท 

9.กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสนี้ําเงนิ) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทวัร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

10. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

11. เมื่อทานตกลงชาํระคามัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

12.เมือ่ทานไดชาํระเงินมัดจําหรอืคาทัวรทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ /ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของทางบริษัทฯ แลว 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดทําโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมทัวรตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปด

ทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา หรือ การเปดจองผานระบบออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบ

ดังกลาวได ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุปทัวร) ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ันๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อใหทาน

ไดเขามสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาสถานที่

ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศตางๆในแถบยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตางๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจน ในเรื่อง

การสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 


