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รหสัโปรแกรม : 14259 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 

BW WONDERFUL TURKEY (Re-Route)  

8Days 5Nights  
กรงุอสิตนับูล –คุซาดาส ี– ปามุคคาเล่ – คอนย่า  

คปัปาโดเกีย – ชมิไวนต์รูล์าซาน  
**พกัโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรกี) และ โรงแรมถ า้ 1 คืน** 
**บนิตรง และ บนิภายใน 1 ขา** 

 
ประเทศตรกุี...น ำท่ำนเท่ียวชม 3 มหำอำณำจกัรอันยิ่ งใหญ่ บนแผ่นดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยม์รดกจำรึกโลกทัง้ 4 แห่ง 

ประเทศท่ีมีผูอ้ยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ

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

1 กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล BY TK065  : 21.45 – 04.00 B L D  

2 
อิสตนับูล - มสัยิดสีน ้ำเงิน – วิหำรเซนตโ์ซเฟีย – ฮิปโปโดม –  

พระรำชวงัทอปกำปึ - สไปซ ์มำรเ์ก็ต 
 

  
HOTEL IN ISTANBUL  

3 
อิสตนับูล – พระรำชวงัโดลมำบำเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –  

เมืองชำนัคคำเล่ – กรุงทรอย – ชมมำ้ไมจ้ ำลอง 

   
HOTEL IN CANAKKALE 

4 เมืองโบรำณเอเฟซุส – คุซำดำสี – โรงงำนเครื่องหนัง  
   HOTEL IN KUSADASI 

5 
เมืองคูซำดำสี – ปำมุคคำเล่ – ปรำสำทปุยฝ้ำย - เมืองโบรำณเฮียรำโพลิส 

เมืองคอนย่ำ 

   
HOTEL IN KONYA 

6 

เมืองคอนย่ำ – คปัปำโดเกีย – พิพิธภณัฑ์เมฟลำนำ –  แวะถ่ายรูปคาราวาน

สไลน ์- นครใตด้ิน Underground City – ไร่ไวน์ตูรล์ำซำน - โชวร์ะบ ำหน้ำ

ทอ้ง (Belly Dance) 

 

  
CAPPADOCIA CAVE 

HOTEL 

7 

คปัปำโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑก์ลำงแจง้เกอเรเม - สนำมบินเคยเ์ซอรี่ 

(บินภายใน TK2013 14.40 – 16.20)  

อิสตนับูล - สนำมบินกรุงอิสตนับูล  BY TK 064 (20.10 – 09.40 น.) 

  

  

8 อิสตนับูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)        

ก าหนดการเดินทาง  

17 – 24/18 – 25 ต.ค. 62 

19 – 26/ 22 – 29 ต.ค. 62 

23 – 30 ต.ค. 62  

40,900.- 

31ต.ค. – 7 พ.ย. 62 39,900.- 
รบัฟรี!!!  

 พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ

ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีก าไรของแทจ้ากตรุก ี

 ชาแอปเป้ิล (Apple tea) ชาพ้ืนเมือง ไม่มีคาเฟอีน 
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18.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์ U 

สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(TK)  พบ เจำ้หนำ้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำม
สะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK065 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 15 นาที) 

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตนับูล 

ส าหรบัการเดินทาง วนัที่ 31 ต.ค. – 7 พ.ย. 62 

20.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U 

  สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์(TK)  พบ เจำ้หนำ้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวย 
ควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK069 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 20 นาที) 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง)  

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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04.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตนับูล Istanbul (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง)  

หลงัจำกผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองแลว้  

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส ำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ห์

แหง่อำยรธรรมอนัเก่ำแก่ซ่ึงเหมือนน้ีเปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงำม และอดีต

ยงัเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรโรมันตะวนัออกท่ีเคยรุ่งเรืองกว่ำ 1,000 ปี ซ่ึงเรำรูจ้ักในนำม 

“กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองท่ีมีประชำกรมำกท่ีสุดในประเทศตุรกีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus) ซ่ึงท ำใหอิ้สตันบูลเป็นเมืองส ำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 

ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนำโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิส

ตนับูลเป็นเมืองส ำคญัของชนเผ่ำจ ำนวนมำกในบริเวณน้ัน จึงสง่ผลใหอิ้สตนับูลมีชื่อเรียกแตกต่ำง

กนัออกไป      

น ำท่ำนเดินทำงสู“่พระราชวงัโดลมาบาเช่” (DOLMABACHE) พระรำชวงัท่ีสวยงำมตำมสไตล์

ตะวนัตก มีกำรกลำ่ววำ่ ในชว่งสุดทำ้ยของอำณำจกัร ออตโตมนั มีกำรปรบัตวัใหท้นัสมยัมำกข้ึน 

จึงมีกำรก่อสรำ้งพระรำชวงั สไตลต์ะวนัตก คลำ้ยๆพระรำชวงัแวรซ์ำยยใ์นฝรัง่เศส และมีกำร

ประดบัประดำอยำ่งชนิดหรูหรำมำกมำย โดยเฉพำะมีแชนเดอเลียและพรมทอมือผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก แขวนอยูใ่นพระรำชวงัแหง่น้ี และ ประกอบกบัพระรำชวงัแหง่น้ี อยูริ่มชอ่งแคบ บอสฟอรสั จึง

มีควำมสวยงำมมำกยิ่งขึ้ น และ มีกำรเพ่ิมเติมในกำรจดัสวนแบบสไตลต์ะวนัตก จึงถือวำ่เป็น

พระรำชวงัอีกแหง่ในทวีปยุโรป ซ่ึงพระรำชวงัแหง่น้ีใชเ้วลำก่อสรำ้งถึง 12 ปีผสมผสำนศิลปะแบบ

พระรำชวงัยุโรปกบัแบบอำหรบัสวยงำมอยำ่งสวยงำม ชมโคมไฟระยำ้ขนำดใหญ่น ้ำหนักถึง 4.5 

ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพ่ือน าท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบ

บอสฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเช่ือมทะเลด ำและทะเลมำรม์ำรำเขำ้ดว้ยกนั และท่ีส ำคญั

ชอ่งแคบแหง่น้ี เป็นชอ่งแคบพรมแดนกั้นระหวำ่ง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่ังท่ำนจะได้

ชมทศันียภำพอนังดงำม สองฝรัง่ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อนัสวยงำมยิง่ และ มีพระรำชวงั

ส ำคญัๆ อยูริ่มแมน่ ้ำมำกมำย รวมถึงสถำปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรำยลอ้มริมสองฝ่ังแคบ ซ่ึงทุก

ท่ำนถือเป็นประวติัศำสตรข์องชีวติท่ีไดมี้โอกำสมำลอ่งเรือในชอ่งแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปใน

ครั้งน้ี   

 

วนัท่ีสองของการเดนิทาง (2) กรุงอิสตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั 

    มัสยิดสีน ้าเงิน  - วิหารเซนตโ์ซเฟีย –  ฮิปโปโดม                                     

    พระราชวงัทอปกาปิ – สไปซม์ารเ์ก็ต 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น ำท่ำนเท่ียวชม “มัสยิดสีน ้าเงิน” (BLUE MOSQUE) เพ่ือควำมยิ่งใหญ่แห่งอำณำจักรออตโตมัน 

หรือ มัสยิดสุลต่านอาหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่ำแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี ซ่ึงสรำ้งตั้งแต่สมัยกำหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรด์ิอ๊อตโตมำน ระหว่ำงปี 1609-

1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่ำ สง่ำงำม เกินค ำบรรยำย ดว้ยกำรสรำ้งหออะซำนจ ำนวน 6 หอ จนเป็น

ส่วนหน่ึงของสัญลักษณ์ส ำคัญของตุรกี ซ่ึงนักท่องเท่ียว ทุกคนไม่พลำดท่ีจะต้องไปเยือน

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ วิหารเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์

ไทน์ ท่ีเคยเป็นโบสถศ์ำสนำคริสตม์ำก่อน และ กลำยมำเป็นมัสยิดของศำสนำอิสลำม ซ่ึงถือเป็น

ศิลปะท่ีเก่ำแก่และสวยงำมยิ่ง และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงเท่ียวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สรำ้งในสมยัจกัรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็น

สนำมอำเรน่ำท่ีใชส้ ำหรบักำรแข่งมำ้ศึกในยุคโรมันท่ีวำงรูปแบบไวอ้ย่ำงสวยงำม และกิจกรรม

ต่ำงๆสำมำรถจุผูค้นไดก้วำ่ 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสำวรียเ์ด่นๆสำมแหง่คือ  

1.เสำโอบีลิสกฟ์ำโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหำรำช

น ำมำจำกเมืองคำรนั์คประเทศอียิปในสมยัท่ีมีกำรขนยำ้ยอนุสำวรียต์่ำงๆมำจำกอำณำจกัรยุค

โบรำณ  2.เสำงู (Serpentine colum) สลกัเป็นรูปสำมเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยูท่ี่

วิหำรเทพอพอลโลแ่หง่เมืองเดลฟี  3.เสำคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) 

ตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทรำบประวติัท่ีแน่ชดั  

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู ่พระราชวังทอปกาปึ” (TOPKAPI PALACE) ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือว่ำเป็น 

พระรำชวังส ำคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นท่ีประทับของสุลต่ำนองค์ส ำคัญๆ ซ่ึงบรรยำกำศของ

พระรำชวงักวำ้งใหญ่ไพศำลอยู่ในดงตน้มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั ท่ำนจะไดช้ม

หอ้งต่ำงๆ ซ่ึงถือวำ่เป็นกำรใหเ้ห็นภำพยอ้นยุคในสมัยออตโตมัน และ พระรำชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ี

เก็บรวบรวมสมบติัโบรำณของประเทศตุรกี รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบอนัสวยหรู ก่อนน ำท่ำนสู่ 

จุดถ่ำยภำพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของวิวริมชอ่งแคบบอสฟอรสั 
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จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู ่สไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลำดพ้ืนเมืองของชำวเมืองอิสตนับูล ท่ีมีเครื่องเทศ

อนัลือชื่อและ นอกจำกน้ัน ยงัมีอำหำรข้ึนชื่อ และ ของฝำกมำกมำย เชน่ ถัว่สำรพดัชนิด, น ้ำผ้ึง,ไข่

ปลำเวียร ์, ขนม อรอ่ยๆ แบบ เตอรกิ์ชดีไลท์ เป็นตน้ นอกจำกช็อปป้ิงสนุก ขนมอร่อยแลว้ กำร

ไดม้ำถ่ำยรูปท่ีตลำดแห่งน้ีถือว่ำไดบ้รรยำกำศท่ีสนุกสนำนมำก เพ่ือหำเลือกซ้ือสินคำ้คุณภำพ

รำคำถูกมำกมำยโดยเฉพำะอำหำรส ำเร็จรูปต่ำงๆ มำกมำยทีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มีเวลำให้

ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้พ้ืนเมือง อำทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL IN ISTANBUL 5*  

หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนท่ี 1) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น ำท่ำนเดินทำงเมืองชานัคคาเล (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ตลอดจน

ชุมทำงกำรเดินรถ และขนถ่ำยสินคำ้จำกเอเชียสูยุ่โรป นับตั้งแต่สุลต่ำนอำหเ์ม็ดท่ี 2 ไดส้รำ้งป้อม

ปรำกำรข้ึนท่ีน่ีเม่ือปี 1452 เมืองชำนัคคำเลใ่นอดีตเป็นท่ีตั้งของสมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยั

สงครำมโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือฝ่ำยสมัพนัธมิตรตอ้งกำรรุกคืบหนำ้ เขำ้ไปยงัชอ่งแคบคำรด์ำแนลส ์เพ่ือ

บีบใหตุ้รกีถอนตวัออกจำกสงครำมโลก     

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองทรอย (Troy) ปัจจุบันกรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชำนัคคำเล่ (Canakale)  
ประเทศสำธำรณรฐัตุรกี ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลำงกำรท่องเท่ียวแหง่หน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีกำรจัด

แสดงแบบจ ำลองกรุงทรอย และเร่ืองรำวกำรคน้พบโดยนักโบรำณคดี พรอ้มทั้งภำพแผนผังเมือง

ทรอยท่ีถูกสรำ้งซอ้นทบักนัถึง 9 ชั้น มีซำกเมืองเก่ำ ก ำแพง ประตู และมำ้ไมจ้ ำลองแห่งทรอย ซ่ึง

เปรียบเสมือนสญัญลักษณ์อันชำญฉลำดดำ้นกลศึกของนักรบโบรำณโดยเป็นสำเหตุท ำใหก้รุง

ทรอยแตก ชมมำ้ไมจ้ ำลองแหง่ทรอย  

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  อิสตนับูล – เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมมา้ไมจ้  าลอง 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL IN CANAKKALE 5*  

หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนท่ี 2) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู ่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง)  

ท่ียิ่งใหญ่และงดงำมจนกระทัง่จำรึกวำ่ “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมือง

โบรำณท่ีสมบูรณแ์ละมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสำยปูดว้ยหินออ่น ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of 

Celsus) หอ้งสมุดแหง่น้ีมีทำงเขำ้ 3 ทำง โดยบริเวณประตูทำงเขำ้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์

ประดบัอยู ่ ไดแ้ก่ เทพีแหง่ปัญญำ เทพีแหง่คุณธรรม เทพีแหง่ควำมเฉลียวฉลำด และเทพีแหง่

ควำมรู ้ รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจ ำลอง สว่นของจริงนักโบรำณคดีชำวออสเตรียไดน้ ำ

กลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนำ  

 

 

 

 

 

 

แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมำณ 

30,000 คน เป็นโรงละครกลำงแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

สำมของโรงละครโบรำณในตุรกี มีลำนแสดงตรงกลำง

แวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไลร่ะดบัข้ึนไป ปัจจุบนัยงัสำมำรถ

ใชง้ำนไดดี้อยูแ่ละมีกำรจดักำรแสดงแสงสีเสียงบำ้ง

เป็นครั้งครำว หอ้งอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (Roman 

Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้ำใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชมโบสถนั์กบุญเซนต ์ จอหน์ 

(Basilic of St. John) สำวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทำงเผยแพรศ่ำสนำไปทัว่ดินแดนอนำโต

เลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู ่ เมืองคูซาดาสี (Kusadasi) เมืองต่ำงอำกำศริมทะเลท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหง่

หน่ึงของประเทศตุรกี ในชว่งฤดูรอ้นของแต่ละปีชำวตุรกีและนักท่องเท่ียวจำกต่ำงชำติมำพกัและ

ท ำกิจกรรมในเมืองอยำ่งมำกมำย นอกจำกควำมสวยงำมของเมืองแลว้ท่ีน่ียงัเป็นแหลง่ผลิตเคร่ือง

หนังชั้นน ำท่ีสง่ออกต่ำงประเทศอีกดว้ย น ำท่ำนสูโ่รงงานเครือ่งหนัง คุณภำพเยี่ยมของประเทศ

ตุรกี ท่ีสินคำ้แบรนดเ์นมดงัๆ จำกทัว่โลก มกัจะสง่มำใหโ้รงงำนในตุรกีผลิต อำทิเชน่ Versace, 

Micheal Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL IN KUSADASI 5*  

วนัท่ีส่ีของการเดนิทาง (4)  ชานัคคาเล - เมืองโบราณเอเฟซุส  - เมืองคซูาดาสี  

                                                   โรงงานเครือ่งหนัง 
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หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนท่ี 3)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง) เป็นน ้ำตก

หินปูนสีขำวท่ีเกิดข้ึนจำกธำรน ้ำใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่

หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมำณท่ีสูงมำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คำลดำกึ” ท่ีตั้ง

อยูห่ำ่งออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อทน้ข้ึนมำเหนือผิวดิน และท ำปฏิกิริยำจบัตวัแข็งเกำะกันเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กันไปตำมภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติ อันสวยงำม

แปลกตำท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ำกจะหำท่ีใดเหมือน จนท ำใหป้ำมุกคำเลแ่หง่เมืองเฮียรำโพลิส 

ไดร้ับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 

1988 ส ำคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ำมุคคำเล ่โรงอำบน ้ำโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์   

 

 

 

 

 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู ่ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภำษำตุรกี เกิดจำกน ้ำแร่รอ้นท่ีมีแร่ธำตุ

แคลเซ่ียม คำรบ์อเนต มำตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนำ้ผำ ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้ำตก มีสีขำวคลำ้ย

กบัสรำ้งมำจำกปุยฝ้ำย ซ่ึงน ้ำแรท่ี่ไหลลงมำแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่ำงต่ำงๆอย่ำง

สวยงำมและน่ำอศัจรรย ์น ้ำแรน้ี่มีอุณหภูมิตั้งแต่ประมำณ 35 – 100 องศำเซลเซียส ประชำชนจึง

นิยมไปอำบหรือน ำมำด่ืม เพรำะเช่ือวำ่มีคุณสมบัติในกำรรกัษำโรคหวัใจ โรคไขขอ้อักเสบ ควำม

ดนัโลหิตสูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมันเชื่อว่ำน ้ำพุรอ้นสำมำรถรกัษำ

โรคได ้จึงไดส้รำ้งเมืองเฮียรำโพลิสลอ้มรอบ    
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บ่าย จำกน้ันน ำท่ำนออกน ำท่ำนออกเดินทำงสู่  เมืองคอนย่า (Konya) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) ซ่ึง

เคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงท่ี

ส ำคญัของภูมิภำคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวำ่งทำงใหท่้ำนไดช้มทศันียภำพสองขำ้งทำงสบำยๆท่ีงดงำม

ตำมธรรมชำติตลอดสองฝ่ังทำง 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL IN KONYA 5*  

หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนท่ี 4) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 

วนัท่ีหา้ของการเดนิทาง (5)          เมืองคูซาดาสี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น ำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) หรือส ำนักลมวน เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี 

ค.ศ. 1231 โดยเมฟลำนำ เจลำเลคดิน รูบี ซ่ึงเชื่อกันว่ำ ชำยคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศำสนำอิสลำม 

หรือเรียกไดว้ำ่เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือศำสนำคริสตใ์หเ้ปล่ียนมำนับถือศำสนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ระหว่างทางแวะถ่ายรูป *** ”คาราวานสไลน์” ท่ีพกักองคำรำวำนในอดีตของสุลต่ำนฮำนี 

(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูท่ี่หมู่บำ้นสุลต่ำนฮำนี สรำ้งโดยสุลต่ำนอำเลดดิน เคยโ์คบำท 

รำวศตวรรษท่ี 13 ประตูท ำดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลำยโบรำณ ตรงกลำงเป็นสุเหร่ำ ส่วนบริเวณอ่ืน

จดัเป็นครวั หอ้งน ้ำ และหอ้งนอน  

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) 

ชื่นชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่ำอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจำกลำวำภูเขำไฟท่ีไหลออกมำปกคลุมพ้ืนท่ีเป็น

บริเวณกวำ้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลำหลำยลำ้นปี เม่ือวนัเวลำผ่ำนไป พำยุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกัด

เซำะแผ่นดิน มำเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดกำรแปรสภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหินและเสำ

รูปทรงต่ำงๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงำม แปลกตำและน่ำอัศจรรย ์ดัง่สวรรค์บนดิน จนไดช้ื่อว่ำ 

“ดินแดนแหง่ปลอ่งนำงฟ้ำ” และไดร้บักำรแต่งตั้งจำกองค์กำรยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทำง

ธรรมชำติและวฒันธรรมแหง่แรกของตุรกี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

บ่าย น ำท่ำนชม นครใตด้นิ Underground City เป็นสิ่งน่ำอศัจรรยอ์ยำ่งหน่ึงท่ีมนุษยส์รำ้งขึ้ น เกิดจำก

กำรขุดเจำะพ้ืนดินลึกลงไปหลำยๆชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจำกขำ้ศึกศตัรูในชว่งสงครำม นครใต้

ดินมีพรอ้มทุกอยำ่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้ำ หอ้งครวั หอ้งอำหำร โบสถ์ บ่อน ้ำ คอกสตัว ์

วนัท่ีหกของการเดนิทาง (6)          เมืองคอนย่า - พิพิธภณัฑเ์มฟลานา - ระหว่างทางแวะถ่ายรูป  

                                                  คาราวานสไลน ์- นครใตด้นิ Underground City –  

                                                  ชิมไวนต์ูรล์าซาน - ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งBelly Dance        
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น ำท่ำนชิมไวนต์ูรล์าซาน (Turasan Winery) ไวน์โลกใหม่ของประเทศตุรกี เป็นสินคำ้ส่งออก

ส ำคญัใหช้ำวสุเมเรียนและชำวอสัซีเรียนโบรำณ “วิยำนำวำนดำ” ซ่ึงหมำยถึง “ดินแดนแห่งไวน์ 

และดว้ยพ้ืนท่ีกวำ่ 6,100 ตำรำงกิโลเมตร ท ำใหตุ้รกีเป็นประเทศท่ีปลกูองุ่นส่งออกเป็นอันดับท่ีส่ี

ของโลก ไร่ไวน์ตูรำซำน คือไร่ไวน์อันมีชื่อเสียงของภูมิภำคคัปปำโดเกีย ก่อตั้งครั้งแรกในปี 

ค.ศ.1943 ตรงกบัชว่งเวลำหวัเล้ียวหวัต่อของสงครำมโลกครั้งท่ี 2 เร่ิมตน้ตั้งแต่กำรปลูก กำรเก็บ 

กำรบ่มผลองุ่น โดยผสมผสำนกบักรรมวิธีแบบโบรำณและเทคโนโลยีสมยัใหม่  เป็นผลใหไ้วน์ของ

เขำไม่วำ่จะเป็นไวน์ขำวหรือไวน์แดงต่ำง

มีคุณภำพอันยอดเยี่ยม   ซ่ึงสืบทอด

กิจกำรมำเป็นรุ่นท่ี 3 เป็นระยะเวลำถึง 

75 ปีมำแลว้ ใหท่้ำนไดช้ิมไวน์รสเลิศ

จำกไร่ไวน์ชื่อดังแห่งน้ี อิสระใหท่้ำนได้

เลือกซ้ือไวน์ชั้นเยี่ยม และผลิตภณัฑท่ี์ท ำ

มำจำกองุ่น กลบัไปเป็นของฝำก 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CAVE HOTEL IN CAPPADOCIA 5*  

หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนท่ี 5) 

หมายเหตุ  ในกรณีโรงแรมถ ้าเต็ม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

***หลงัทานมื้อค ่าแลว้ น าท่านชมโชว ์   ระบ ำหนำ้ทอ้ง หรือ Belly Dance  เป็นการรา่ยร  าท่ีเน้นการเคลื่ อนไหว

ของกลา้มเน้ือส่วนท้องและสะโพก ใช้เทคนิคการ

เคลื่ อนไหวแบบแยกส่วน ผูเ้ต ้นจึงต้องฝึกควบคุม

กลา้มเน้ือและขอ้ต่อส่วนต่างๆ ใหเ้คลื่ อนไหวแตกต่าง

กันได ้ในปัจจบุนั ระบ าหนา้ทอ้งเป็นการแสดงบนัเทิงท่ี

ไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลายไปทัว่โลก  

 

 

 

 
 

**ส ำหรับท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย จะตอ้งออกจำก

โรงแรม 04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใช้

เวลำอยู่บอลลูนประมำณ 1 ชั่วโมง  โดยตอ้งมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปีข้ึนไป   (ค่ำข้ึนบอลลูนไม่ได้

รวมอยู่ในค่ำทัวร ์รำคำประมำณ US 230 ตอ่ 1 ท่ำน)** หำกท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำม

รำคำไดจ้ำกหัวหนำ้ทัวร ์ก่อนช ำระเงิน *** 

 

 

 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง (7)   คัปปาโดเกีย – โรงงานพรม – รา้นเคร่ืองป้ันดินเผา –  

โรงงานเพชร – เมืองเกอเรเม - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม – 

สนามบินเมืองเคยเ์ซอรี ่–    สนามบินอิสตนับูล    

***Optional Hot Balloon*** 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

น าท่านเขา้ชม โรงงำนพรม (Carpet Factory) ตรุกีถอืวา่มีชื่ อเสียงเรื่ องพรม พรมส่วนใหญ่ท่ีผลติ

ในตรุกีนั่นมีชื่ อเสียงเลื่ องลอืระดบัโลก ไม่วา่จะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์ หรอืพรมท่ีทอจากฝ้าย 

และพรมท่ีทอจากไหม ต่อจำกนัน้น ำท่ำน แวะชม ร ำนเครื่องป นดนิเผำ น าท านมาพบกับ

งานศิลปะการป น กับร านเครื่ องป นดนิเผา ท่ีมีทัง้ แจกัน ถ วย จาน ชาม และภาชนะ
อ่ืนๆ นับพนั ท่ีมีลวดลายงดงามสีสนัสดใส สวยงาม เป น ของท่ีระลกึขึ้นช่ือของ คัปปาโดเกีย
 น าท่านชม โรงงำนเพชร ท่ีมีชื่ อเสียงของประเทศตรุกี อาทิเช่น เทอควอย อารเ์ทมิส 

เพชร และพลอย ท่ีถกูออกแบบมาอยา่งปราณตีและยงัมีความโดดเดน่ใหท่้านไดเ้ลอืกชมและช๊อป

ป้ิงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนออกเดินทำง สูเ่มืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐำนของผูค้นมำ

ตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชำวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นกำรเป็นท่ีหลบหนีภยัจำกกำรไลท่ ำรำ้ยและ

สงัหำรก่อนท่ีคริสตศ์ำสนำจะเป็นศำสนำท่ีไดร้บักำรประกำศวำ่เป็นศำสนำของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็น

ไดจ้ำกคริสตศ์ำสนสถำนจ ำนวนมำกมำยท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู ่ พิพิธภณัฑ์

กลางแจง้เกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของศำสนำคริสตใ์นชว่ง ค.ศ. 

9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสตท่ี์ตอ้งกำรเผยแพรศ่ำสนำโดยกำรขุดถ ้ำเป็นจ ำนวนมำกเพ่ือสรำ้ง

โบสถ ์และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรุกรำนจำกชนเผ่ำลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศำสนำคริสต ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเคยเ์ซอรี่ 

14.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 2013 

หมายเหตุ : [บริษัทตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลูนในตุรกีมีประกันภยัใหก้ับทุกท่าน  แต่ส  าหรบั

ประกันภยัท่ีท  าจากเมืองไทยน้ัน ไม่ครอบคลุมการท ากิจกรรมข้ึนบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท] 
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16.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม. 40 นาที) หลงัจากน้ันน า

ท่านต่อเครื่องเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

20.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 064 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชม. 30 น.) 

 

 

09.40 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ     

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

**หมำยเหตุ รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม** 

อตัราค่าบริการ 

ราคาต่อท่าน ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ พกัหอ้งเดีย่ว 

17-24/18-25 ต.ค.62 

19-26/22-29 ต.ค.62 
23 – 30 ต.ค. 62 

40,900.- 
17,900.- 5,500.- 

31 ต.ค. – 7 พ.ย. 62 39,900.- 

 

 

*** รำคำน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ำมนัและรำคำตัว๋ของสำยกำรบิน 

ณ วนัท่ี 16 ม.ค.62 หำกมีกำรเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้หลงัจำกออกรำคำน้ีไปแลว้ 

*** การเดนิทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต่ 25 ท่านข้ึนไป หำกผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ำ่กวำ่

25 ท่ำน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

*** คนไทยไม่ตอ้งท าวีซ่า 

*** ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัเด็กที่มีอายตุ  า่กว่า 12 ปี และผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้

และไม่มีผูด้แูลเน่ืองจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะส าหรบัเด็ก 

 

 

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)  อิสตนับูล - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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อตัราน้ีรวม 

*ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตำมเสน้ทำง  

*ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรมั/ทา่น 

*ค่ำโรงแรมท่ีพกั (สองท่ำนตอ่หน่ึงหอ้ง), ค่ำรถรบัสง่ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 

*ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุ, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ท่ีมี 

*ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษัทจำกกรุงเทพฯท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

*ค่ำประกนักำรเดินทำงเฉพำะอุบติัเหตุเท่ำน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบัผูเ้ดินทางไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกับทวัรเ์ท่าน้ัน ประกนักำรเดินทำงจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อำยุต ำ่กวำ่ 1 ปีหรือเกิน 

85 ปีข้ึนไป (อำยุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุม้ครอง 50 %  รำยละเอียดตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์)  

*** กรณตีอ้งการท าประกันการเดินทางรายดี่ยวเพ่ิม รวมประกันสุขภาพดว้ย กรุณาสอบถามเพ่ิมเติม 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้ำด่ืมทุกวนัวนัละ 2 ขวด 
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อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 

*ค่ำท ำวีซ่ำประเทศตุรกี 

*ค่ำใชจ้่ำยอนัเกิดจำกกำรท ำหนังสือเดินทำงหำยทุกกรณี 

*ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

*ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัข้ึนรำคำ 

*ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เชน่ ค่ำเครื่องด่ืมและค่ำอำหำรท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  

*ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 

*ไม่รวม ค่าทิปหวัหนา้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทริป  54 ดอลลา่รย์เูอส($USD)/ทา่น ตลอด

การเดินทาง 

***ไม่มีแจกกระเป๋า 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 บริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บาท ต่อกำรจองทวัรห์น่ึงท่ำน  

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการ หาก

บริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดอ้่ำนเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ค่ามัดจ  าทวัรจ์ะถูกน าไปจา่ยค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรม ล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดนิทาง

ยกเลิกหรอืไม่สามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามน้ี 

 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ  า 20,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ  าทั้งหมด 20,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท่ีไม่สามารถเดนิทางได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนค่าตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดนิทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วง High Season 
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 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศตุรกี บริษัทฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เขน็ได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครือ่งบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 20   

กิโลกรมั (หากน ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สำหรบัผูโ้ดยสำรชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋ำส ำหรบัห้ิวข้ึนเครื่อง สำยกำรบินอนุญำตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และควำมกวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 

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

* ในบำงสำยกำรบิน มีบินภำยใน อนุญำตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แค่ท่ำนละ 1 ใบ/ท่ำนเท่ำน้ัน และ ห้ิวข้ึนเคร่ือง

ได ้1 ใบ/ท่ำนเชน่กนั  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้ ำรองท่ีนัง่พรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ไมว่ำ่จะดว้ยสำเหตุใด 

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ้่ำย แลว้แต่สำยกำรบินและชว่งเวลำเดินทำง  

2. หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้ำ่ย

ตำมท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3. ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทำงออกประตฉุูกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบิน

ก ำหนด ซ่ึงทำงสำยกำรบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดักำรได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรำ่งกำยแข็งแรง 

และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่ับทาง

เจา้หนา้ท่ีเช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอนิเท่าน้ัน  

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีลกูคำ้เดินทำงไม่ถึง 25 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแหง่เพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทำง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนำ้ เน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนัด

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขดั , อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ  

5.กรณีท่ีสถำนท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ชมไดเ้น่ืองจำกเหตุสุดวิสยัของสภำพอำกำศ เหตุกำรณท่ี์อยูเ่หนือ

กำรควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ำใชจ้่ำยใดๆทั้งส้ิน 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกวำ่มีกำรน ำส่ิงของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติสอ่ไปในทำงเสื่อม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ หรือโดนปฎิเสธกำรเขำ้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่ำนสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรใดๆ หรือไม่เขำ้ชมสถำนท่ีใดๆก็ตำมท่ีระบุในรำยกำรท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทำงพรอ้มคณะ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ำใชจ้่ำยใดๆทั้งส้ิน 
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8. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บั

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุกำรณท่ี์เหนือกำรณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทำงเพ่ือกำรท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หำกท่ำนถกู

ปฏิเสธในกำรเขำ้-ออกประเทศใดๆก็ตำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ำใชจ้่ำยและรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำก

กำรโจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมัดจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ 

แลว้ 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

กำรจัดท ำโปรแกรมทัวรเ์ป็นกำรก ำหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทั้งปี หำกวนัเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวนัท่ี

สถำนท่ีเขำ้ชมน้ันๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ หรือ กำรเปิดจองผ่ำนระบบออนไลน์ โดยใน

วนัท่ีคณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได ้ทำงบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (รำคำกรุป๊ทวัร)์ ตำมท่ี

ระบุไวใ้นเอกสำรของสถำนท่ีน้ันๆ หรือสลบัโปรแกรม เพ่ือใหท่้ำนไดเ้ขำ้มสถำนท่ีดังกล่ำวได ้แต่หำกมีกำรล่ำชำ้ 

หรือเหตุใดเหตุหน่ึงในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นผลท ำใหท่้ำนไม่สำมำรถเขำ้สถำนท่ีดงักลำ่วได ้ทำงบริษัทฯ จะไม่มี

กำรคืนเงินใดๆใหแ้ก่ท่ำน เน่ืองจำกไดช้ ำระ Reservation Fee ไปแลว้ 

 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศต่ำงๆในแถบยุโรป มีกำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม และสถำนท่ีต่ำงๆ จะมี

ขอ้ก ำหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองกำรสูบบุหร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคน

สว่นรวม 

 


