
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน 
กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล - คอนยา  

คัปปาโดเกีย – ชิมไวนตูรลาซาน – ชมใบไมเปลี่ยนสี  

**พกัโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ํา 1 คืน** 

**บินตรง และ บินภายใน 1 ขา** 

ประเทศตรุกี...นําทานเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ บนแผนดิน
ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยมรดกจารึกโลกทั้ง 4 แหง 

ประเทศที่มีผูอยูอาศัยมาตั้งแตยุคหินเกามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณตางๆ

เอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนยี เทรซ อารมีเนีย และ เปอรเซีย 

ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส มัสยิดสีน้ําเงิน พระราชวังโดลมาบาเช 

เมืองคัปปาโดเกีย, Optional ลองบอลลูน 

เมืองปามุคคาเล มาไมกรุงทรอย ชิมไวนตูรลาซาน 

กรุงอิสตันบูล 



                                                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเที่ยวบินเดนิทาง :  

วันเดนิทาง เมือง เที่ยวบนิ เวลา ระยะเวลาบิน 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตนับูล TK065 21.45 – 04.00 น. 10ช.ม. 15 น. 

วันที่ 7 กรุงเคยเซอรี ่– อิสตนับูล TK2015 20.30 – 22.10 น. 1 ช.ม. 40 น. 

วันที 8 อิสตนับูล – กรุงเทพฯ TK068 01.50 – 14.50 น. 9 ช.ม. 

 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00) B L D  

2 
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ําเงิน – วิหารเซนตโซเฟย – ฮิปโปโดม –  

พระราชวงัทอปกาป - สไปซ มารเก็ต 
 

  
HOTEL IN ISTANBUL  

3 
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช - ลองเรือชองแคบบอสฟอรสั –  

เมืองชานคัคาเล – กรุงทรอย – ชมมาไมจาํลอง 

   
HOTEL IN CANAKKALE 

4 เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง     HOTEL IN KUSADASI 

5 
เมืองคูซาดาส ี– ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

เมืองคอนยา 

   
HOTEL IN KONYA 

6 

เมืองคอนยา – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑเมฟลานา –  แวะถายรูป

คาราวานสไลน - นครใตดิน Underground City – ไรไวนตูรลาซาน - โชว

ระบําหนาทอง (Belly Dance) 

 

  
CAPPADOCIA CAVE 

HOTEL 

7 
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม -สนามบินเคยเซอ

รี่ (บินภายใน TK2015 20.30 – 22.10) สนามบินกรุงอิสตันบูล   

  
  

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   BY TK 068 (01.55 – 14.50)     

กําหนดการเดนิทาง 

38,900.-  

25 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561  

รับฟร!ี!!  
 พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา ปองกันความชั่ว

ราย  คาขายดีมีกําไรของแทจากตุรกี 

 ชาแอปเปล (Apple tea) ชาพื้นเมือง ไมมีคาเฟอีน 



                                                                            

 

 

 

 

18.30 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการบินเตอร

กิช แอรไลน (TK)  พบ เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

21.45 น. ออกเดนิทางสู กรุงอิสตนับูล โดยสายการบนิ เตอรกชิ แอรไลน เที่ยวบนิที่ TK065 

(ใชเวลาเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง 20 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

04.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ชั่วโมง)  

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 10ชม. 20 นาที) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว  

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 จึงสงผลใหอิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกตางกัน

ออกไป     นําทานเที่ยวชม “มัสยิดสีน้ําเงิน” (BLUE MOSQUE) เพื่อความยิ่งใหญแหงอาณาจักรออตโตมัน 

หรือ มัสยิดสุลตานอาหเมต (Sultan Ahmet Mosque)อันเกาแกและยิ่งใหญในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่ง

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

คําบรรยาย ดวยการสรางหออะซานจํานวน 6 หอ จนเปนสวนหนึ่งของสัญลักษณสําคัญของตุรกีซึ่งนักทองเที่ยวทุก

คนไมพลาดที่จะตองไปเยือน 

 
 
 
 

 

วนัพฤหัสบดีที ่25 ตลุาคม 2561 (1)  กรงุเทพฯ – กรงุอสิตันบลู 

*** บนิตรงสูกรงุอสิตนับลู / มจีอทวีีทกุทีน่ัง่ / บรกิารเสริฟอาหาร

รอน 2 มือ้ *** 

วนัศุกรที ่26 ตลุาคม 2561 (2)         กรงุอิสตันบลู –  มสัยดิสนี้าํเงนิ  - วหิาร

เซนตโซเฟย –   ฮปิโปโดม                                     



                                                                            

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วิหารเซนตโซเฟย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกตไบเซนตไทน ที ่

เคยเปนโบสถศาสนาคริสตมากอน และ กลายมาเปนมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเปนศิลปะที ่

เกาแกและสวยงามยิ่ง และ ยังเปนมรดกโลกอีกดวย นําทานเดินทางเที่ยวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) 

สรางในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เปนสนามอาเรนาที่ใชสําหรับการแขงมาศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไวอยาง

สวยงาม และกิจกรรมตางๆสามารถจุผูคนไดกวา 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเดนๆสามแหงคือ  

1.เสาโอบีลิสกฟาโรหธืุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนาํมาจากเมืองคาร

นัคประเทศอียิปในสมัยทีม่ีการขนยายอนุสาวรียตางๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ  2.เสางู (Serpentine colum) 

สลักเปนรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวดัรัดพันกันเดิทตั้งอยูที่วิหารเทพอพอลโลแหงเมืองเดลฟ  3.เสาคอลัมนคอนสแตน

ตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในป ค.ศ.940 แตไมทราบประวัติที่แนชัด  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังทอปกาป” (TOPKAPI PALACE) ที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งถือวาเปน พระราชวัง

สําคัญในสมัย ออตโตมัน เปนที่ประทับของสุลตานองคสําคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกวางใหญไพศาลอยู

ในดงตนมะกอก และตั้งอยูริมชองแคบ บอสฟอรัส ทานจะไดชมหองตางๆ ซึ่งถือวาเปนการใหเห็นภาพยอนยุคใน

สมัยออตโตมัน และ พระราชวังแหงนี้ยังเปนที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้อง

เคลือบอันสวยหรู กอนนําทานสู จุดถายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของวิวริมชองแคบบอสฟอรัส 

 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู สไปซ มารเก็ต เปนตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ 

นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เชน ถั่วสารพัดชนิด, น้ําผึ้ง,ไขปลาเวียร , ขนม อรอยๆ แบบ 

เตอรกิชดีไลท เปนตน นอกจากช็อปปงสนุก ขนมอรอยแลว การไดมาถายรูปที่ตลาดแหงนี้ถือวาไดบรรยากาศที่

สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินคาคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสําเร็จรูปตางๆ มากมายที

นักทองเที่ยวนิยมไปเยือน มีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง อาทิ เตอรกิส ดีไลท เปนตน 

 

 

 

 



                                                                            

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA TEKSTILKENT HOTEL 5* หรือเทียบเทา(คืนที่ 1)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู“พระราชวังโดลมาบาเช” (DOLMABACHE) พระราชวงัที่สวยงามตามสไตลตะวันตก มี

การกลาววา ในชวงสุดทายของอาณาจักร ออตโตมัน มีการปรับตัวใหทันสมยัมากขึ้น จึงมีการกอสรางพระราชวงั 

สไตลตะวันตก คลายๆพระราชวงัแวรซายยในฝรั่งเศส และมีการประดับประดาอยางชนดิหรูหรามากมาย 

โดยเฉพาะมแีชนเดอเลียและพรมทอมือผืนที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูในพระราชวังแหงนี้ และ ประกอบกับ

พระราชวงัแหงนี้ อยูรมิชองแคบ บอสฟอรัส จึงมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และ มีการเพิ่มเตมิในการจัดสวนแบบ

สไตลตะวันตก จึงถอืวาเปนพระราชวงัอีกแหงในทวีปยุโรป ซึง่พระราชวงัแหงนีใ้ชเวลากอสรางถึง 12 ปผสมผสาน

ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับสวยงามอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน 

เครื่องแกวเจียระไน  

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อนําทานลองเรือชมความงดงามสุดเกนิจะบรรยายของ ชองแคบบอสฟอรัส 

(Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดําและทะเลมารมาราเขาดวยกัน และท่ีสําคัญชองแคบแหงนี้ เปนชองแคบ

พรมแดนกั้นระหวาง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝงทานจะไดชมทัศนียภาพอันงดงาม สองฝร่ังทวีป คือ 

วนัเสารที่ 27 ตลุาคม 2561 (3) อิสตนับลู –  พระราชวงัโดลมาบาเช - 

ลองเรอืชองแคบบอสฟอรัส 



                                                                            

 

ยุโรป และ เอเชยี อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังสําคัญๆ อยูรมิแมน้ํามากมาย รวมถงึสถาปตยกรรมในยุคโรมัน ที่

รายลอมริมสองฝงแคบ ซึง่ทุกทานถอืเปนประวตัิศาสตรของชีวติที่ไดมีโอกาสมาลองเรือในชองแคบที่แบงเสน

พรมแดนทวีปในครั้งนี้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางเมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคาจาก

เอเชียสูยุโรป นับตั้งแตสุลตานอาหเม็ดที่ 2 ไดสรางปอมปราการขึ้นที่น่ีเมื่อป 1452 เมืองชานัคคาเลในอดีตเปนที่ตั้ง

ของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคาร

ดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก     นําทานเดินทางสูเมืองทรอย (Troy) ปจจุบันกรุงทรอย

ตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล (Canakale)  ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหนึ่ง 

บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเรื่องราวการคนพบโดยนักโบราณคดี พรอมทั้งภาพ

แผนผังเมืองทรอยที่ถูกสรางซอนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเกา กําแพง ประตู และมาไมจําลองแหงทรอย ซึ่ง

เปรียบเสมือนสัญญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณโดยเปนสาเหตุทําใหกรุงทรอยแตก ชมมาไม

จําลองแหงทรอย  

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* หรือเทียบเทา (คนืที่ 2)  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

วนัอาทิตยที ่28 ตลุาคม 2561 (4)      ชานคัคาเล - เมอืงโบราณเอเฟซุส  -                

เมืองคซูาดาส ี   โรงงานเครือ่งหนงั 

 



                                                                            

 

นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทัง่จารึกวา “มหา

นครแหงแรกและย่ิงใหญที่สดุในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคัง่ที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชม

หองสมดุเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงนีม้ีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลัก

เทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูป

แกะสลักเทพีท้ัง 4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจรงินกัโบราณคดีชาวออสเตรยีไดนํากลับไปออสเตรียและตัง้แสดง

อยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา  

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่จคุนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงทีใ่หญเปนอันดับสามของโรง

ละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ังชม

ไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมกีารจัดการ

แสดงแสงสีเสียงบางเปนครัง้คราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ 

(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยู

จนถึงทุกวันนี้ ชมโบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) 

สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดนิทางเผยแพรศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกใีนปจจุบัน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาสี (Kusadasi) เมืองตางอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ

ตุรกี ในชวงฤดูรอนของแตละปชาวตุรกีและนักทองเที่ยวจากตางชาตมิาพักและทํากจิกรรมในเมืองอยางมากมาย 

นอกจากความสวยงามของเมืองแลวที่นี่ยังเปนแหลงผลิตเครื่องหนังชั้นนําที่สงออกตางประเทศอีกดวย นําทานสู

โรงงานเครื่องหนัง คุณภาพเยีย่มของประเทศตุรกี ที่สินคาแบรนดเนมดงัๆ จากทั่วโลก มักจะสงมาใหโรงงานใน

ตุรกีผลิต อาทเิชน Versace, Micheal Kors และแบรนดดงัอื่นๆ อีกมากมาย 

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

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

 

 

 

 

 วนัจนัทรที่ 29 ตลุาคม 2561 (5) เมืองคซูาดาส ี–  เมืองปามคุคาเล –  

ปราสาทปุยฝาย   

                                                   เมอืงโบราณเฮียราโพลิส –  เมอืงคอนยา



                                                                            

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เปนน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนที่มีแรหินปูน (แคลเซียมออกไซด) ผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจาก

ภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ รินเออทนขึ้นมาเหนือผิวดิน และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะ

กันเปนริ้ว เปนแอง เปนชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเปนประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาที่

โดดเดนเปนเอกลักษณยากจะหาที่ใดเหมือน จนทําใหปามุกคาเลแหงเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจาก

องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุค

คาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน   

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซี่ยม 

คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝาย ซึ่ง

น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรนี้มีอุณหภูมิ

ตั้งแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุ

รอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ทานสามารถเห็นเมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1 แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล 

สถานที่แหงนี้มีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปน

บอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในโรงแรมปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก พพิิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ํา

โรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10) 

บาย จากนั้นนําทานออกนําทานออกเดินทางสู  เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกดวย ระหวางทางใหทานไดชม

ทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝงทาง 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA KONYA 5* หรือเทียบเทา (คืนที่ 4) 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 
 
 
 
 
 
 



                                                                            

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสํานักลมวน เริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟ

ลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวา ชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือ

ศาสนาคริสตใหเปลีย่นมานับถือศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

***ระหวางทางแวะถายรูป *** ”คาราวานสไลน” ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี (Sultan Han 

Caravanserai) ตั้งอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวย

หินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอื่นจัดเปนครัว หองน้ํา และหองนอน  

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิ

ประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลา

หลายลานป เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพ

เปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่ง

สวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟา” และไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง

มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรก ี

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (13) 

บาย นําทานชม นครใตดิน Underground City เปนสิ่งนาอัศจรรยอยางหนึ่งที่มนุษยสรางขึ้น เกิดจากการขุดเจาะ

พื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใชเปนที่หลบภัยจากขาศึกศัตรใูนชวงสงคราม นครใตดินมีพรอมทุกอยางทั้งหองโถง 

หองนอน หองน้ํา หองครัว หองอาหาร โบสถ บอน้ํา คอกสัตว 

 

วนัองัคารที ่30 ตลุาคม 2561 (6) เมืองคอนยา - พิพธิภัณฑเมฟลานา - 

ระหวางทางแวะถายรูป   คาราวานสไลน - นครใตดนิ Underground City –  

                  ชิมไวนตรูลาซาน - ชมโชวระบาํหนาทองBelly Dance        



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

นําทานชิมไวนตูรลาซาน (Turasan Winery) ไวนโลกใหมของประเทศตุรกี เปนสินคาสงออกสําคัญใหชาวสุเม

เรียนและชาวอัสซีเรียนโบราณ “วิยานาวานดา” ซึ่งหมายถึง “ดินแดนแหงไวน และดวยพื้นที่กวา 6,100 

ตารางกิโลเมตร ทําใหตุรกีเปนประเทศที่ปลูกองุนสงออกเปนอันดับที่ส่ีของโลก ไรไวนตู ราซาน คือไรไวน

อันมีชื่อเสียงของภูมิภาคคัปปาโดเกีย กอตั้งครั้งแรกในป ค.ศ.1943 ตรงกับชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอของสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เริ่มตนตั้งแตการปลูก การเก็บ การบมผลองุน โดยผสมผสานกับกรรมวิธีแบบโบราณและเทคโนโลยี

สมัยใหม  เปนผลใหไวนของเขาไมวาจะเปนไวนขาวหรือไวนแดงตางมีคุณภาพอันยอดเยี่ยม   ซึ่งสืบทอดกิจการมา

เปนรุนที่ 3 เปนระยะเวลาถึง 75 ปมาแลว ใหทานไดชิมไวนรสเลิศจากไรไวนชื่อดังแหงนี้ อิสระใหทานไดเลือกซื้อ

ไวนชั้นเยี่ยม และผลิตภัณฑที่ทํามาจากองุน กลับไปเปนของฝาก 

 
 
 
 

 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CAPPADOCIA CAVE HOTEL หรือเทียบเทา (คืนที่ 5) 

หมายเหตุ  ในกรณีโรงแรมถํ้าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทนค่ํา 

 รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (14) 

***หลังทานมื้อค่ําแลว นําทานชมโชว    ระบําหนาทอง หรือ Belly Dance  เปนการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อสวน

ทองและสะโพก ใชเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบแยกสวน ผูเตนจึง

ตองฝกควบคุมกลามเนื้อและขอตอสวนตางๆ ใหเคลื่อนไหว

แตกตางกันได ในปจจุบัน ระบําหนาทองเปนการแสดงบันเทิงที่

ไดรับความนิยมอยางแพรหลายไปทั่วโลก  

 

 
 
 
 
 
 

วนัพธุที ่31 ตลุาคม 2561 (7)          คปัปาโดเกีย –  โรงงานพรม –  โรงงาน

เพชร - เมอืงเกอเรเม  พิพธิภณัฑกลางแจงเกอเรเม – สนามบนิเมอืงเคยเซอรี ่      

                                                   สนามบนิอิสตนับลู    



                                                                            

 

**สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจากโรงแรม 04.30 น.
ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง  
โดยตองมีอายุมากกวา 6 ปขึ้นไป   (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาประมาณ US 230 ตอ 1 

ทาน)** หากทานสนใจ สามารถสอบถามราคาไดจากหัวหนาทัวร กอนชําระเงิน *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (15) 

นําทานเขาชมโรงงานพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือวามชีือ่เสียงเรื่องพรม พรมสวนใหญที่ผลิตในตุรกีนั่นมี

ชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไมวาจะเปนพรมที่ทอจากขนสัตว หรือพรมที่ทอจากฝาย และพรมที่ทอจากไหม แลวนาํ

ทานชมโรงงานเพชร ทีม่ีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเชน เทอควอย อารเทมิส เพชร และพลอย ที่ถกูออกแบบมา

อยางปราณีตและยงัมคีวามโดดเดนใหทานไดเลือกชมและชอปปงตามอัธยาศัย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (16) 

นําทานออกเดินทางสูเมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่ตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตั้งแตสมัยโรมัน 

และเปนที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใชในการเปนที่หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสังหารกอนที่คริสตศาสนาจะเปน

ศาสนาที่ไดรับการประกาศวาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ตั้งอยูใน

บริเวณนี้ จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปน

จํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

 

 

 

 

 

 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองเคยเซอรี ่
20.30 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 2015 
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40นาที) หลังจากนั้นนําทานตอเครื่อง

เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

หมายเหต ุ : [บรษิทัตวัแทนผูใหบรกิารทวัรบอลลนูในตรุกมีปีระกนัภยัใหกบัทกุทาน  แตสาํหรบั

ประกนัภยัที่ทาํจากเมอืงไทยนั้น ไมครอบคลมุการทาํกจิกรรมขึน้บอลลนูและเครือ่งรอนทกุประเภท] 

 



                                                                            

 

 
 
 

01.55 น. ออกเดนิทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบนิที ่TK 068 
 (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 09 ช.ม.) 
14.50 น. เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ... โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจ     

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

**หมายเหต ุ รายการทัวรอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดนิทางวนัที่      25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 

ราคาตอทาน รวมตั๋วเครื่องบนิ ไมรวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใหญ พัก 2-3 ทาน/หอง 38,900.- 15,900.- 

พักหองเดี่ยว จายเพิ่มทานละ 5,500.- 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษนี้ํามันและราคาตัว๋ของสายการบนิ 

ณ วันที่ 23 เม.ย.61 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหลังจากออกราคานี้ไปแลว 

*** การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสาร ผูใหญตัง้แต 25 ทานขึน้ไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา25 ทาน บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไมตองทําวีซา 
 

อัตรานี้รวม 

*คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง  

*คาน้ําหนักของกระเปาเดนิทาง 20 กิโลกรัม/ทาน 

*คาโรงแรมที่พกั (สองทานตอหนึง่หอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ

BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน 

กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล - คอนยา  

คัปปาโดเกีย – ชิมไวนตูรลาซาน – ชมใบไมเปล่ียนสี 

**พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ํา 1 คืน** 

**บินตรง และ บินภายใน 1 ขา** 

วนัพฤหัสบดีที ่1 พฤศจกิายน 2561 (8) สนามบนิสวุรรณภมูิ (กรงุเทพฯ) 



                                                                            

 

*คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุ, คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี

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

ระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น 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 ี

*คาน้ําหนักของกระเปาเดนิทางในกรณทีี่เกินกวาสายการบนิกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 

*คาธรรมเนียมน้าํมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

*คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิม่เอง  

*คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ  คาโทรศัพท  คาซกัรีด ฯลฯ 

*คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  

*คาทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 

*ไมรวม คาทิปหวัหนาทัวร+ไกด+คนขบัรถ ตลอดทริป  50 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 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบนิ คาโรงแรม ลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงนิคนืได หากผูเดนิทางยกเลกิหรือไม
สามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดกต็ามจะเปนไปตามเงื่อนไขตามนี ้

 

การยกเลกิ 

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



                                                                            

 

- กรณีออกตัว๋แลว หากทานมีเหตบุางประการที่ไมสามารถเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคาตัว๋ 
(Non Refund) เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 แจงยกเลิกลวงหนา 1-29 วัน กอนเดนิทาง ไมสามารถคืนเงนิคาทัวรทัง้หมดเพราะเปนชวงพีค  
(เทศกาลปใหม)  

 แจงยกเลิกในวนัเดินทาง หรอืถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศตุรกี บริษทัฯจะไมมกีารคืนเงิน
ทั้งหมด  

 

กระเปาเดนิทางและสัมภาระ 

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

(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยดัหรอื 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  
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสาํรองที่นั่งพรอมชําระเงินมดัจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์

การเรียกเก็บคามัดจาํตัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมีคาใชจาย แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง  

3. ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางสาย

การบิน จะล็อคที่น่ังไว ซึ่งทางบรษิัทฯ ไมสามารถจดัการได เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแขง็แรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณี

ที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 

และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาที่เชค็อินสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอนิเทานัน้  

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถงึ 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมติองแจงลวงหนา เนือ่งจากสาเหตุตางๆ 

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

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ 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. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตกุารณท่ีเหนือการณควบคุมของบริษัท 

9.กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสนี้ําเงนิ) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทวัร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

10. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

11. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจาํหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

12.เมื่อทานไดชาํระเงินมัดจาํหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯ /ทางบริษทัฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของทางบริษทัฯ 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 

ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


