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    BW…WONDERFUL TURKEY 8วนั/5คืน 

กรงุอสิตนับูล – เมืองคปัปาโดเกีย – เมืองคอนยา่ – กรงุทรอย 

**พกัโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรก)ี และ โรงแรมถ า้ 1 คนื** 

บินตรงสู่กรงุอสิตนับูล และ บินภายใน 1 ขา 

ประเทศตรุกี...น ำท่ำนเทีย่วชม 3 มหำอำณำจกัรอนัยิ่งใหญ่  

บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหศัจรรยม์รดกจำรึกโลกทั้ง 4 แห่ง 

ประเทศท่ีมีผูอ้ยูอ่าศัยมาตัง้แต่ยคุหนิเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลยีโบราณ

ต่างๆเอโดเลยี โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารม์ีเนีย และ เปอรเ์ซีย 
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DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล   by TK 65 : 21.45-04.00  B L D  

2 

อิสตนับูล(บินภำยใน TK2010 : 06.40-08.05)  

กรุงเคยเ์ซอรี่ - คปัปาโดเกีย – เกอเรเม 

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – นครใตดิ้น Underground City 

โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หมู่บา้นโบราณอุชิซาร ์

 

  

CAVE HOTEL  

IN CAPPADOCIA 

3 
เมืองคปัปาโดเกีย – โรงงานเครื่องป้ันดินเผา - คาราวานสไลน์ 

เมืองคอนยา่ – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา                                                  

   
HOTEL IN KONYA 

4 เมืองคอนยา่ – เมืองปามุคคาเล - เมืองคซูาดาสึ – โรงงานหนัง    HOTEL IN KUSADASI 

5 เมืองคซูาดาสึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย – ชานัคคาเล 
   HOTEL IN CANAKKALE 

6 
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตนับูล – ลอ่งเรือชอ่งแคบบอสฟอรสั   

พระราชวงัโดลมาบาเช ่- สไปซ ์มารเ์ก็ต 

   
HOTEL IN ISTANBUL 

7 

อิสตนับูล – ฮิปโปโดม – มสัยดิสีน ้าเงิน – วิหารเซนตโ์ซเฟีย - 

พระราชวงัทอปกาปี – ชอ้ปป้ิง 

สนามบินกรุงอิสตนับูล TK 64 : 20.10-09.40 

   

 

8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       

ก ำหนดกำรเดินทำง อตัรำค่ำบริกำร / ท่ำน 

4–11/18-25 ก.ค.62 

 1-8/8-15/22-29 ส.ค.62 

5-12/19-26 ก.ย.62 

3-10/10-17 ต.ค.62 

31 ต.ค. – 7 พ.ย.62 

39,900.- 

 

 

17-24/18-25 ต.ค.62 

19-26/22-29 ต.ค.62 40,900.- 
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18.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมำยเลข 9 เคำนเ์ตอร ์ U 

สำยกำรบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ (TK)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21.45 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 65 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 10 ชัว่โมง) 

 

รบัฟรี!!!  

 พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ

ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีก าไรของแทจ้ากตรุก ี

 ชาแอปเป้ิล (Apple tea) ชาพ้ืนเมือง ไม่มีคาเฟอีน 

 
วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล 

ส ำหรบักำรเดินทำง  วนัที ่19 – 26 ตลุำคม 62 

20.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมำยเลข 9 เคำนเ์ตอร ์U 

  สำยกำรบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(TK)  พบ เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย 
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.00 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK069 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 10 ชัว่โมง 20 นำที) 

05.20 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลำทอ้งถิ่นชำ้กว่ำไทย 4 ชัว่โมง)  

http://bit.ly/2NMk5YE
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04.00 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลำทอ้งถิ่นชำ้กว่ำไทย 4 ชัว่โมง) หลงัจากน้ัน

น าท่านแวะเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางต่อ สู่กรุงเคยเ์ซอรี่  

06.40 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเคยเ์ซอรี่ โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2010 

08.05 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงเคยเ์ซอรี่ หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่าน

เดินทางสู ่เมืองคัปปำโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรยซ่ึ์งเกิด

จากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี เม่ือ

วนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพ

เป็นหุบเขารอ่งลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตา

และน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรค์บนดิน จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และไดร้บัการแต่งตั้ง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่แรกของตุรกี  

น าท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยู่ใน

บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็น

ท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไล่

ท ารา้ยและสงัหารก่อนท่ีคริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้ับ

การประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสต์

ศาสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี  
 

น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการ

ขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็น

ดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ 

 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดนิทำง (2)           กรุงอิสตนับูล (บินภำยใน) – กรุงเคยเ์ซอรี่ – เมืองคัปปำโดเกีย 

                                                   เมืองเกอเรเม– พิพิธภณัฑก์ลำงแจง้เกอเรเม – นครใตด้ิน  

                                                   โรงงำนพรม – โรงงำนเพชร - หมู่บำ้นโบรำณอุชิซำร ์

*** บินตรงสู่กรุงอิสตนับูล / มีจอทีวีทุกท่ีนัง่ / บริกำรเสิรฟ์อำหำรรอ้น 2 ม้ือ *** 
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น าท่านชม นครใตด้ิน Underground City เป็นสิ่งน่าอัศจรรยอ์ย่างหน่ึงท่ีมนุษยส์รา้งข้ึน เกิดจาก

การขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้

ดินมีพรอ้มทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ์ บ่อน ้า คอกสตัว ์

 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

จากน้ันน าท่านเขา้ชมโรงงำนพรม (Carpet Factory) ตุรกีถือวา่มีชื่อเสียงเร่ืองพรม พรมสว่นใหญ่

ท่ีผลิตในตุรกีนัน่มีชื่อเสียงเล่ืองลือระดบัโลก ไม่วา่จะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์หรือพรมท่ีทอจาก

ฝ้าย และพรมท่ีทอจากไหม แลว้น าท่านชมโรงงำนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศตุรกี อาทิเช่น 

เทอควอย อารเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถูกออกแบบมาอยา่งปราณีตและยงัมีความโดดเด่นใหท่้าน

ไดเ้ลือกชมและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

น าท่านแวะถ่ายรูปหมู่บำ้นโบรำณอุชิซำร(์Uchisar Town) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีภูเขาหินขนาด

มหึมาอยูบ่นเขากลางเมือง ถูกขุดสกดัเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคลา้ย

รวงผ้ึง วิวจากดา้นบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบ้ืองล่างไดร้อบทิศ ท่ีน่ีสามารถสมัผัสถึงวิถี

ชีวิตของผูค้นจริงท่ีอยูอ่าศยัในบา้นท่ีขุดเขา้ไปในภูเขาท่ีดูเหมือนจอมปลวก จนเรียกไดว้่าเป็นบา้น

จอมปลวก ในสภาพแวดลอ้มเดิมมายาวนานหลายรอ้ยปี 

น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA (โรงแรมถ ้ำ) 

หรือเทียบเทำ่ มำตรฐำนของประเทศตรุกี (คืนที่ 1) 

หมำยเหตุ  ในกรณีโรงแรมถ ้ำเต็ม ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเป็นโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
 
 
 

 **ส ำหรบัท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคปัปำโดเกีย จะตอ้งออกจำกโรงแรม 04.30 น.

ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง  

โดยต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปีข้ึนไป (ค่ำ ข้ึนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ รำคำ USD 230 ต่อ 1 

ท่ำน)** หำกท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกหัวหนำ้ทัวร ์ก่อนช ำระเงิน *** 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3)           เมืองคัปปำโดเกีย – โรงงำนเคร่ืองป้ันดนิเผำ – เมืองคอนย่ำ  

     คำรำวำนสไลน ์–  พิพิธภณัฑเ์มฟลำนำ                                                  
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู ่โรงงำนเคร่ืองป้ันดินเผำ สินคา้ข้ึนชือ่อีกอยา่งหน่ึงของประเทศตุรกี ดว้ยประวติั

อนัยาวนานและกรรมวิธีการผลิตท่ีประณีตสวยงาม ท าใหเ้ครื่องป้ันดินเผาของเมืองคปัปาโดเกีย

กลายเป็นของฝากท่ีนิยมซ้ือใหก้นัอนัดบัตน้ๆ ของประเทศตุรกีเลยก็วา่ได ้

จากน้ันน าท่านออกน าท่านออกเดินทางสู ่  เมืองคอนยำ่ (Konya) (ใชเ้วลำเดนิทำง 3 ชัว่โมง) 

ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ี

ส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวา่งทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงาม

ตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี ***ระหว่ำงทำงแวะถ่ำยรูปดำ้นนอก*** ”

คำรำวำนสไลน”์ ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูท่ี่

หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท าดว้ยหิน

อ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหรา่ สว่นบริเวณอ่ืนจดัเป็นครวั หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

 
 

 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภัณฑเ์มฟลำนำ (Mevlana Museum) หรือส านักลมวน 

เร่ิมก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเชื่อกันว่า ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษ

ของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปล่ียนมานับถือศาสนา

อิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั  

 

 

 

 

หมำยเหตุ : [บริษัทตวัแทนผูใ้หบ้ริกำรทวัรบ์อลลูนในตุรกีมีประกันภยัใหก้ับทุกท่ำน  แต่ส  ำหรบั

ประกันภยัท่ีท  ำจำกเมืองไทยน้ัน ไม่ครอบคลุมกำรท ำกิจกรรมข้ึนบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท] 
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น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั HOTEL IN KONYA 5*  

หรือเทียบเทำ่ มำตรฐำนของประเทศตรุกี (คืนที่ 2)  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 
 
 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปำมุคคำเล (Pamukkale) (ใชเ้วลำเดินทำง 5 ชัว่โมง)  เป็นน ้าตก

หินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่

หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้ง

อยูห่า่งออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกันเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงาม

แปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเลแ่หง่เมืองเฮียราโพลิส 

ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

1988 ส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล ่โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์   

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ใน

ภาษาตุรกี เกิดจากน ้าแรร่อ้นท่ีมีแรธ่าตุแคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้

ผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้าตก มีสีขาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้าแรท่ี่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็ง

เป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปรา่งต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 

35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบัติในการ

รกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาล

ชาวโรมันเชื่อว่าน ้ าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบซึ่งใช้เป็น
สถานท่ีบ าบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1 แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล 

สถานท่ีแหง่น้ีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้ นหลายครั้งหลงัปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก 

 จากน้ันออกเดินทางสู ่เมืองคูซำดำสี (Kusadasi) (ใชเ้วลำเดินทำง 3 ชัว่โมง)  เมืองริมทะเล  

วนัท่ีส่ีของกำรเดนิทำง (4)  เมืองคอนย่ำ – เมืองปำมุคคำเล่ – ปรำสำทปุยฝ้ำย 

                                                   เมืองคุซำดำสึ - โรงงำนเครื่องหนัง 
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 ท่ีพกัต่างอากาศท่ีข้ึนชื่อของประเทศตุรกีท่ีมีชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึงของประเทศ ในช่วงฤดูรอ้นชาว

ตุรกีมกัจะมาลอ่งเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาดท่ีน่ี  

 จากน้ันน าท่านสูโ่รงงำนเครื่องหนัง คุณภาพเยี่ยมของประเทศตุรกี ท่ีสินคา้แบรนดเ์นมดังๆ จาก

ทัว่โลก มักจะส่งมาใหโ้รงงานในตุรกีผลิต อาทิเช่น Versace, Micheal Kors และแบรนด์ดังอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั HOTEL IN KUSADASI 5*  

หรือเทียบเทำ่ มำตรฐำนของประเทศตรุกี (คืนที่ 3) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 
 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางเขา้สูเ่มืองโบรำณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึก

วา่ “มหำนครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนน

ทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 

ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องคป์ระดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่ง

คุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องค์น้ีเป็นของ

จ าลอง สว่นของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์

กรุงเวียนนา  

 

 

 

 

 

 

 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่ระดับข้ึนไป 

ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั้งคราว หอ้งอาบน ้า

แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี 

ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองทรอย (Troy) (ใชเ้วลำเดินทำง 5 ชัว่โมง)  

ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยูใ่นเมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ประเทศ

วนัท่ีหำ้ของกำรเดนิทำง (5)           เมืองคุซำดำสึ – เมืองโบรำณเอเฟซุส – หอ้งสมุดเซลซุส 

                                                   กรุงทรอย - เมืองชำนัคคำเล 
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สาธารณรฐัตุรกี ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง

แบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดยนักโบราณคดี พรอ้มทั้งภาพแผนผงัเมืองทรอยท่ี

ถูกสรา้งซอ้นทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง ประตู และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซ่ึง

เปรียบเสมือนสญัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุง

ทรอยแตก ชมมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย (Trojan Horse) จากน้ันน าน าท่านเดินทางไปยงั เมืองชำ

นัคคำเล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป 

นับตั้งแต่สุลต่านอาหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รา้งป้อมปราการข้ึนท่ีน่ีเม่ือปี 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีต

เป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 เม่ือฝ่ายสัมพันธมิตรตอ้งการรุก

คืบหนา้ เขา้ไปยงัชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพ่ือบีบใหตุ้รกีถอนตวัออกจากสงครามโลก     

น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั HOTEL IN CANAKKALE 5*  

หรือเทียบเทำ่ มำตรฐำนของประเทศตรุกี (คืนที่ 4)  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11) 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (12) 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองอิสตนับูล (Istanbul) (ใชเ้วลำเดินทำง 5 ชัว่โมง)  เมืองส าคญัอนัดบั  

1 ของประเทศ เมืองมนตเ์สน่หแ์หง่อายรธรรมอนัเก่าแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของ

ทวีปยุโรปอนัสวยงาม และอดีตยงัเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่า 

1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้กัในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ

ตุรกีตั้งอยูบ่ริเวณชอ่งแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซ่ึงท าใหอิ้สตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมือง

เดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝ่ัง 

อนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณน้ัน จึงส่งผลให้

อิสตนับูลมีชื่อเรียกแตกต่างกนัออกไป     

  

 

 

 

 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรอืเพ่ือน ำท่ำนล่องเรือชมควำมงดงำมสุดเกินจะบรรยำยของ ช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเช่ือมทะเลด าและทะเลมารม์าราเขา้ดว้ยกนั และท่ีส าคญั

ชอ่งแคบแหง่น้ี เป็นชอ่งแคบพรมแดนกั้นระหวา่ง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่ังท่านจะได้

ชมทศันียภาพอนังดงาม สองฝั่งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย มีพระราชวงัส าคญัๆ อยูริ่มแม่น ้า

มากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรายลอ้มริมสองฝั่งแคบ ซ่ึงทุกท่านถือเป็น

ประวติัศาสตรข์องชีวติท่ีไดมี้โอกาสมาลอ่งเรือในชอ่งแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปในครั้งน้ี   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (13) 

วนัท่ีหกของกำรเดนิทำง (6)  เมืองชำนัคคำเล – เมืองอิสตนับูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั      

                                                   พระรำชวงัโดลมำบำเช่ – สไปซ ์มำรเ์ก็ต                                          
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู“่พระรำชวงัโดลมำบำเช่” (DOLMABACHE) พระราชวงัท่ีสวยงามตามสไตล์

ตะวนัตก มีการกลา่ววา่ ในชว่งสุดทา้ยของอาณาจกัร ออตโตมนั มีการปรบัตวัใหท้นัสมยัมากข้ึน 

จึงมีการก่อสรา้งพระราชวงั สไตลต์ะวนัตก คลา้ยๆพระราชวงัแวรซ์ายยใ์นฝรัง่เศส และมีการ

ประดบัประดาอยา่งชนิดหรูหรามากมาย โดยเฉพาะมีแชนเดอเลีย ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยูใ่น

พระราชวงัแหง่น้ี และ ประกอบกบัพระราชวงัแหง่น้ี อยูริ่มชอ่งแคบ บอสฟอรสั จึงมีความสวยงาม

มากยิง่ขึ้ น และ มีการเพ่ิมเติมในการจดัสวนแบบสไตลต์ะวนัตก จึงถือวา่เป็นพระราชวงัอีกแหง่ใน

ทวีปยุโรป ซ่ึงพระราชวงัแหง่น้ีใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 ปีผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกบั

แบบอาหรบัสวยงามอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตนั เครื่องแกว้

เจียระไน และพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่สไปซ ์มำรเ์ก็ต ตลำดเครื่องเทศ เป็นตลาดพ้ืนเมืองของชาวเมือง 

อิสตนับูล ท่ีมีเครื่องเทศอนัลือชื่อและ นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารข้ึนชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น 

ถัว่สารพดัชนิด, น ้าผ้ึง,ไขป่ลาเวียร ์, ขนม อร่อยๆ แบบ เตอรกิ์ชดีไลท์ เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิง

สนุก ขนมอรอ่ยแลว้ การไดม้าถ่ายรูปท่ีตลาดแห่งน้ีถือว่าไดบ้รรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพ่ือหา

เลือกซ้ือสินคา้คุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเท่ียว

นิยมไปเยือน มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (14) 
น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พกั HOTEL IN ISTANBUL 5*  

หรือเทียบเทำ่ มำตรฐำนของประเทศตรุกี (คืนที่5)  

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (15) 

 น าท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) สรา้งในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส 

เป็นสนามอาเรน่าท่ีใชส้ าหรบัการแขง่มา้ศึกในยุคโรมนัท่ีวางรูปแบบไวอ้ยา่งสวยงาม และกิจกรรม

ต่างๆสามารถจุผูค้นไดก้วา่ 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเ์ด่นๆสามแหง่คือ 1.เสาโอบี

ลิสกฟ์าโรหธุ์ตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหาราชน ามาจาก

วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง (7)           เมืองอิสตนับูล - ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน ้ำเงิน – วิหำรเซนตโ์ซเฟีย 

                                                   พระรำชวงัทอปกำปึ – หำ้งมำรม์ำร่ำ ฟอรัม่ – สนำมบิน 
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เมืองคารนั์คประเทศอียิปในสมยัท่ีมีการขนยา้ยอนุสาวรียต์่างๆมาจากอาณาจกัรยุคโบราณ 2.เสา

งู (Serpentine column) สลกัเป็นรูปสามเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยูท่ี่วิหารเทพอพอล

โลแ่หง่เมืองเดลฟี  3.เสาคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวติัท่ีแน่ชดั  

 

 

 

 

 

น าท่านเท่ียวชม “มัสยิดสีน ้ำเงิน” (BLUE MOSQUE) เพ่ือความยิ่งใหญ่แหง่อาณาจกัรออตโตมนั  

หรือ มัสยิดสุลต่ำนอำหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี ซ่ึงสรา้งตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรด์ิอ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-

1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่า สง่างาม เกินค าบรรยาย ดว้ยการสรา้งหออะซานจ านวน 6 หอ จนเป็น

สว่นหน่ึงของสญัลกัษณส์ าคญัของตุรกีซ่ึงนักท่องเท่ียวทุกคนไม่พลาดท่ีจะตอ้งไปเยือนจากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ วิหำรเซนตโ์ซเฟีย(ST.SOPHIA)ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ท่ีเคยเป็นโบสถ์

ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ีเก่าแก่และ

สวยงามยิ่ง และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (16) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “พระรำชวงัทอปกำปี” (TOPKAPI PALACE) ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือวา่เป็น 

พระราชวังส าคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นท่ีประทับของสุลต่านองค์ส าคัญๆ ซ่ึงบรรยากาศของ

พระราชวงักวา้งใหญ่ไพศาลอยู่ในดงตน้มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั ท่านจะไดช้ม

หอ้งต่างๆ ซ่ึงถือวา่เป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้นยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ี

เก็บรวบรวมสมบติัโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบอันสวยหรู มงกุฏเพชร

ประจ าราชวงศ ์และ อญัมณีทรงค่ารวมทั้งเพชร 88 กะรตั ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก ก่อนน า

ท่านสู ่จุดถ่ายภาพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของวิวริมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ หา้งสรรพสินคา้ชั้นน าของกรุงอิสตนับูล รวบรวมสินคา้ชั้นน าทั้งแบรนด์

ในประเทศ แบรนดช์ั้นน าระดบัโลกอยา่งเชน่ Zara, Mango, Nike, Adidas, H&M เป็นตน้ และยงัมี

รา้นขายของกินของใชอี้กมากมายใหท่้านเลือกซ้ือก่อนกลบับา้น   

อิสระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ DINNER BOX (17) 
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 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนำมบนิกรุงอิสตนับูล 

20.10 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 64 

 

 

 

09.40 น. เดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ     

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 
อตัราค่าบรกิาร 

รำคำต่อท่ำน รำคำรวมตัว๋ รำคำไม่รวมตัว๋ พกัหอ้งเดีย่ว 

4–11/18-25 ก.ค.62 

1-8/8-15/22-29 ส.ค.62 

5-12/19-26 ก.ย.62 

3-10/10-17 ต.ค.62 

31 ต.ค. – 7 พ.ย.62 

39,900.- 
17,900.- 5,500.- 

17-24/18-25 ต.ค.62 

19-26/22-29 ต.ค.62 40,900.- 
 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัท่ี 10 

ม.ค. 61 หากมีการเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  

*** กำรเดนิทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำร ผูใ้หญ่ตั้งแต่ 25 ท่ำนข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ต า่กวา่ 

25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา    

*** คนไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ 

*** ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรบัเด็กท่ีมีอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี และผูเ้ดินทำงที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตวัเองได ้

และไม่มีผูด้แูลเน่ืองจำกอำหำรและกำรเดินทำงระยะไกลไม่เหมำะส ำหรบัเด็ก 

 

 

 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง (8)           สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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อตัรำน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำง 20 กิโลกรมั/ทำ่น 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเท่ียวกับทวัรเ์ท่ำน้ัน ประกนัการเดินทางจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อายุต า่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 

85 ปีข้ึนไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม ์)  

*** กรณตีอ้งการท าประกันการเดนิทางรายดี่ยวเพ่ิม รวมประกันสขุภาพดว้ย กรณุาสอบถามเพ่ิมเตมิ*** 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้าด่ืมทุกวนั 
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อตัรำน้ีไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าท าวีซ่าประเทศตุรกี 

*ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 

*ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่ำน) 

*ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

*ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

*ไม่รวม ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทริป  54 ดอลลำ่รย์เูอส($USD)/ทำ่น ตลอด

กำรเดินทำง 

***ไม่มีแจกกระเป๋ำ 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

 บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บำท ต่อการจองทวัรห์น่ึงท่าน  

 ส ำหรับส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวรท์ั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย  30 วันท ำ หำก

บริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 

 เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

ค่ำมัดจ  ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจำ่ยค่ำตัว๋เครื่องบิน ค่ำโรงแรม ล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดนิทำง

ยกเลิกหรอืไม่สำมำรถเดนิทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำมเง่ือนไขตำมน้ี 

 

กำรยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 60 วนัท ำกำรคืนค่ำมัดจ  ำ 20,000.- บำท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 30-50 วนั ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจ  ำทั้งหมด 20,000.-บำท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หำกท่ำนมีเหตุบำงประกำรท่ีไม่สำมำรถเดนิทำงได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำร

คืนค่ำตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจำกเป็นนโยบำยของสำยกำรบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนำ้ 1-29 วนั ก่อนเดนิทำง ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมดเพรำะเป็นช่วงพีค  

(เทศกำลสงกรำนต ์, เทศกำลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเขำ้ประเทศตุรกี บริษัทฯจะไม่มี

กำรคืนเงินทั้งหมด  
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กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระ 

* กระเป๋ำใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลำก/เขน็ได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครือ่งบิน น ้ำหนักไม่เกินท่ำนละ 20 ก.ก. 

(หำกน ้ำหนักเกิน ทำงสำยกำรบินอำจจะเรียกเก็บค่ำระวำงเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่ำงหนำแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัห้ิวข้ึนเครื่อง สายการบินอนุุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวข้ึนเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่านเชน่กนั  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรือ่งตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้า่ย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด ซ่ึงทางสายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง 

และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่ับทำง

เจำ้หนำ้ท่ีเช็คอนิสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอนิเท่ำน้ัน  

 
 
 
หมำยเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีลกูคา้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การเมือง, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การจราจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ  

5.กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยัของสภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น 

8. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 
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9.กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมัดจ  ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือช ำระ

โดยตรงกับทำงบริษัทฯ /ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ ของทำงบริษัทฯ 

แลว้ 

 

สถำนที่เขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดท าโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุป๊ทวัร)์ ตามท่ี

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้มสถานท่ีดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้สถานท่ีดงักลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 กำรสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

สว่นรวม 

 

*** กรุณำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ผูเ้ดนิทำงภำยใน 7 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง และเก็บพำสปอรต์ตวัจริงก่อน

เดินทำง 7 วัน*** 


