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รหสัโปรแกรม : 14260 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BW…CAPITAL TURKEY  
8 Days 5 Night 

กรงุอสิตนับูล – ปามุคคาเล่ – คปัปาโดเกยี – องัการา 

* พกัโรงแรม 4 ดาว(มาตราฐานตุรกี)/พกัอสิตนับูล 2 คืน + โรงแรมถ า้   คืน* 

ประเทศตรกุี...น ำท่ำนเท่ียวชม 3 มหำอำณำจกัรอันยิ่ งใหญ่ บนแผ่นดิน

ของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรยม์รดกจำรึกโลกทัง้ 4 แห่ง 

ประเทศท่ีมีผูอ้ยูอ่าศัยมาตัง้แตย่คุหนิเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลยีโบราณต่างๆ

เอโดเลยี โดเรยีน และ กรกีไอโอเนีย เทรซ อารม์ีเนีย และ เปอรเ์ซีย 

กรุงอิสตนับูล คปัปาโดเกีย, Optional ลอ่งบอลลูน 

ลอ่งเรือช่องแคบบอสฟอรสั เมืองโบราณเอฟิซุส เมืองปามุคคาเล 
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ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 

29,900.- 
04 – 11 // 16 – 23 // 23 – 30 กนัยายน 62 

02 – 09 //18 – 25 ต.ค.62 // 28 ต.ค. – 04 พ.ย.62 

01 – 08 // 06 – 13 / 11 – 18 // 20 – 27 พ.ย.62 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

DAY 1 กรงุเทพฯ – กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ B L D  

DAY 2 

QR 837  BKK-DOH  : 02.10 - 05.30 

QR 347 DOH-ADB : 07.00 - 11.40 

กรงุโดฮา - เมอืงอซิมรี ์- เมอืงโบราณเอเฟซสุ –  

ปามคุคาเล ่

 

  

HOTEL IN 
PAMUKKALE 4* 

DAY 3 
ปามคุคาเล ่– ปราสาทปยุฝ้าย – คาราวานสไลน์ –  

เมอืงคปัปาโดเกยี  

   (โรงแรมถ า้) 
HOTEL IN 

CAPPADOCIA  

DAY 4 

***Optional Hot Air Balloon *** เมอืงคปัปาโด

เกยี – โรงงานพรม  รา้นเครือ่งปั้นดนิเผา -เมอืงเกอเรอ

เม – พพิธิภัณฑก์ลางแจง้เกอเรเม-โรงงานเพชร –  

นครใตด้นิ Underground City - กรงุอังการา 

   

HOTEL IN 

ANKARA 4* 

DAY 5 
กรงุอังการา  – ทะเลสาบ อาบานท ์- อสิตันบลู  

ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส  

 
  

HOTEL IN 
ISTANBUL 4* 

DAY 6 

อสิตันบลู –มัสยดิสนี ้าเงนิ – วหิารเซนตโ์ซเฟีย – ฮปิโป

โดม - พระราชวังทอปกาปึ – รา้นเครือ่งหนงั - สไปซ ์

มารเ์ก็ต - รา้นขนมหวาน Turkish Delight 

  

 
HOTEL IN 

ISTANBUL 4* 

DAY 7 

สนามบนิอสิตนับูล 

QR 240  IST-DOH : 13.25 - 17.30 

QR 830 DOH-BKK : 20.05 - 07.05+1 

 

   

DAY 8 โดฮา - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ        

รบัฟรี!!!  

 พวงกญุแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจา้ ป้องกนัความ

ชั่วรา้ย  คา้ขายดีมีก าไรของแทจ้ากตรุก ี

 ชาแอปเป้ิล (Apple tea) ชาพ้ืนเมือง ไม่มีคาเฟอีน 
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23.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์ P 

สายการบินกาตา้ร ์ แอรเ์วย ์ (QR)  พบ เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเที่ยวบินเดินทาง :  

วนัเดินทาง เมือง เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ – โดฮา QR837 02.10 – 05.30 น. 

วนัท่ี 2 โดฮา – อิซมีร ์ QR347 07.00 – 11.40 น. 

วนัท่ี 7 อิสตนับูล – โดฮา QR240 13.25 – 17.30 น. 

วนัท่ี 7 โดฮา – กรุงเทพฯ QR830 20.05 – 07.05 น.+1 (วนัท่ี 8) 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงโดฮา, กาตาร ์- กรุงอิสตนับูล 

http://bit.ly/2NMk5YE
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02.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยสายการบิน กาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบินท่ี QR837 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์

หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ หลงัจากน้ันน าท่านแวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทาง

ต่อ สู่เมืองอิซมีร ์[Izmir Adnan Menderes Airport - ADB] 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิซมีร ์โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี QR347 

11.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิซมีร ์ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง) 

  อิซเมียร ์เป็นเมืองตั้งอยูป่ลายสุดทางตะวนัตกของอานาโตเลีย มีประชากรมากเป็นอนัดบัสาม ใน

  ตุรกี อยูติ่ดทะเลอีเจียน เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญั เป็นศูนยก์ลางการขนสง่ท่ีดีมาก ภูมิประเทศ

  สว่นใหญ่เป็นหุบเขารายลอ้ม สว่นใหญ่ท่ีน่ีจะสรา้งบา้นเรือนอยูริ่มเขา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1)  

บ่าย  น าท่านเดินทางเขา้สู ่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง)  

  สถานท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” 

  เมืองโบราณท่ีสมบูรณแ์ละมัง่คัง่ท่ีสุดถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library 

  of Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์

  ประดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่ง

  ความรู ้รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจ าลอง สว่นของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ า

  กลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑก์รุงเวียนนา 

 

 

 

 

 

 

ชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอันดบั

สามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไลร่ะดบัข้ึนไป ปัจจุบนั

ยงัสามารถใชง้านไดดี้อยูแ่ละมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน ้าแบบ

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชม

โบสถนั์กบุญเซนต ์ จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ี์ออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

เดินทางถึง ปามุคคาเล น ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดจากธารน ้าใตดิ้นอุณหภูมิประมาณ 35 องศา ซ่ึง

เป็นท่ีมีแรหิ่นปูน  ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา รินเอ่อทน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน 

และท าปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น

วนัท่ีสองของการเดนิทาง (2)  กรุงอิสตนับูล – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่  
 



                                                                               

3. BW…CAPITAL TURKEY  8D5N BY QR  (Update on 13 JUN’19) PAGE 5 

ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จนท าใหป้ามุกคาเล ่ไดร้บั

การยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL IN PAMUKKALE 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศตุรกี  

(คืนท่ี 1) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี เกิดจากน ้าแร่รอ้นท่ีมีแร่ธาตุ
แคลเซ่ียม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั้นน ้าตก มีสีขาวคลา้ย

กบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้าแรท่ี่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่าง

สวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึง
นิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบัติในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความ

ดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน ้าพุรอ้นสามารถรกัษา

โรคได ้จึงไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ 

 

 

 
 
 
 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (4)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดินทาง 7 ชัว่โมง) 

 ***ระหว่างทางแวะถ่ายรูป *** ”คาราวานสไลน์” ท่ีพกักองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี 

(Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท 

ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูท าดว้ยหินอ่อนสกดัลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอ่ืน

จดัเป็นครวั หอ้งน ้า และหอ้งนอน  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)       เมืองปามุคคาเล ่– ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคัปปาโดเกีย –  

      คาราวานสไลน ์ 
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 จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่า

อศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี เม่ือวนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิด

การแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ี

งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดัง่สวรรค์บนดิน จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และ

ไดร้บัการแต่งตั้งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรก

ของตุรกี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก HOTEL IN CAPPADOCIA (โรงแรมถ ้า) หรือเทียบเท่า 

มาตรฐานประเทศตุรกี (คืนท่ี 2) 

 

 
 

 

 
 

*** ส ำหรับท่ำนใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมควำมงำมของเมืองคัปปำโดเกีย จะตอ้งออกจำกโรงแรม 

04.30 น.ชมควำมงดงำมของเมืองคัปปำโดเกียในอีกมุมหน่ึง ท่ีหำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยู่บอลลูน

ประมำณ 1 ชั่วโมง  โดยตอ้งมีอำยุมำกกว่ำ 6 ปีข้ึนไป   (ค่ำข้ึนบอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำทัวร ์รำคำ

ประมำณ US 230 ต่อ 1 ท่ำน)** หำกท่ำนสนใจ สำมำรถสอบถำมรำคำไดจ้ำกหัวหนำ้ทัวร์ ก่อน

ช ำระเงิน *** 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

วนัท่ีส่ีของการเดนิทาง (4) เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรอเม – พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม 

    โรงงานพรม – รา้นเคร่ืองป้ันดินเผา – โรงงานเพชร 

    นครใตด้นิ Underground City – กรุงองัการา Optional Hot Air Balloon 

   

หมายเหตุ : [บริษัทตวัแทนผูใ้หบ้ริการทวัรบ์อลลนูในตุรกีมีประกันภยัใหก้ับทุกท่าน  แต่ส  าหรบั

ประกันภยัท่ีท  าจากเมืองไทยน้ัน ไม่ครอบคลุมการท ากิจกรรมข้ึนบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท] 
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น าท่านออกเดินทาง สูเ่มืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมา

ตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุคแรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภยัจากการไลท่ ารา้ยและ

สงัหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้บัการประกาศวา่เป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็น

ไดจ้ากคริสตศ์าสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณน้ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์

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

9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้ง

โบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 

 
 
 
 
 
 

น าท่านชม นครใตด้ิน Underground City เป็นสิ่งน่าอศัจรรยอ์ย่างหน่ึงท่ีมนุษยส์รา้งข้ึน เกิดจาก

การขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้

ดินมีพรอ้มทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ์ บ่อน ้า คอกสตัว ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

 

บ่าย  น าท่านเขา้ชม โรงงำนพรม (Carpet Factory) ตรุกีถอืวา่มีชื่ อเสียงเรื่ องพรม พรมส่วนใหญ่ท่ีผลติ

ในตรุกีนั่นมีชื่ อเสียงเลื่ องลอืระดบัโลก ไมว่า่จะเป็นพรมท่ีทอจากขนสตัว ์ หรอืพรมท่ีทอจากฝ้าย 

และพรมท่ีทอจากไหม ต่อจำกนัน้น ำท่ำน แวะชม รำ้นเคร่ืองป้ั นดนิเผำ น าท่ านมาพบกับ

งานศิลปะการป้ั น  ท่ีมีทัง้ แจกัน ถ วย จาน ชาม และภาชนะอ่ืนๆ นับพนั ท่ีมีลวดลายงดงาม

สีสนัสดใส สวยงาม เป็ น ของท่ีระลกึขึ้นช่ือของ คัปปาโดเกีย น าท่านชม โรงงำนเพชร ท่ีมี

ชื่ อเสียงของประเทศตรุกี อาทิเช่น เทอควอย อารเ์ทมิส เพชร และพลอย ท่ีถกูออกแบบมาอยา่ง

ปราณตีและยงัมคีวามโดดเดน่ใหท่้านไดเ้ลอืกชมและช๊อปป้ิงตามอัธยาศัย 
 น าท่านเดินทางสู ่กรุงองัการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของตุรกี (ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง) หรือ

ท่ีมีชื่อตามประวติัศาสตรว์า่ Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 

รองจากนครอิสตนับูล กรุงองัการาตั้งอยูใ่นเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสู

งอนาโตเลีย โดยอยูห่า่งจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 

กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นท่ีตั้งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูต

ประเทศต่าง ๆ ในตุรกี ความส าคัญของกรุงอังการา มีประชากรจ านวน 4,965,542 คน ท าให้

กรุงอังการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของตุรกี และอันดับ 2 ในกลุ่มเมืองหลวง

ยุโรป ในขณะท่ีกรุงอิสตันบูลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์าราน้ัน กรุงอังการาก็

เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการ

คมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ีเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกัน และเป็น

ศูนยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนสง่มาจากภาคต่างๆ ทัว่ตุรกีดว้ย 
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น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก HOTEL IN ANKARA 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี 

(คืนท่ี3) 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) ร ะหว่างทางแวะ 
Abant Lake ทะเลสาบอาบานท์แห่งเมืองโบลู  โบลู

เป็นจังหวดัท่ีอยู่ทางตอนเหนือของตุรกีในภูมิภาคทะเล

ด า  จึงท าให้ภูมิอากาศของเมืองน้ีเหมือนในยุโรป

ตะวนัออกและมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก มีฝนตกและ

ชื้ นเกือบตลอดทั้งปี   ทะเลสาบอาบานท์อยู่ในเขต

อุทยานแหง่ชาติท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอยา่งดี 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองอิสตนับูล (Istanbul) เมือง

ส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เมืองมนตเ์สน่หแ์หง่อายรธรรมอนัเก่าแกซ่ึ่งเหมือนน้ีเปรียบเสมือน 

พรมแดนของทวีปยุโรปอนัสวยงาม และอดีตยงัเป็นเมือง

หลวงของอาณาจกัรโรมนัตะวนัออกท่ีเคยรุง่เรืองกวา่ 

1,000 ปี ซ่ึงเรารูจ้กัในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” 

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกีตั้งอยู่

บริเวณชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซ่ึงท าใหอิ้ส

ตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 

2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรสั) และ

ทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณ

น้ัน จึงสง่ผลใหอิ้สตนับูลมีชื่อเรียกแตกต่างกนัออกไป      

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

บ่าย น าท่านเดินทางสูท่่าเรือเพ่ือน าท่านลอ่งเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบบอส

ฟอรสั (Bosphorus Cruise Tour) ท่ีเช่ือมทะเลด าและทะเลมารม์าราเขา้ดว้ยกนั และท่ีส าคญั

ชอ่งแคบแหง่น้ี เป็นชอ่งแคบพรมแดนกั้นระหวา่ง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่ังท่านจะได้

ชมทศันียภาพอนังดงาม สองฝรัง่ทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อนัสวยงามยิง่ และ มีพระราชวงั

ส าคญัๆ อยูริ่มแมน่ ้ามากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมนั ท่ีรายลอ้มริมสองฝ่ังแคบ ซ่ึงทุก

ท่านถือเป็นประวติัศาสตรข์องชีวติท่ีไดมี้โอกาสมาลอ่งเรือในชอ่งแคบท่ีแบ่งเสน้พรมแดนทวีปใน

ครั้งน้ี 

วนัท่ีหา้ของการเดนิทาง (5)  กรุงองัการา - ทะเลสาบอาบานท ์– กรุงอิสตลับูล   

ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11)  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL IN ISTANBUL 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี 

(คืนท่ี 4) 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าท่านเท่ียวชม “มัสยิดสีน ้าเงิน” (BLUE MOSQUE) เพ่ือความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน 

หรือ มัสยิดสุลต่านอาหเ์มต (Sultan Ahmet Mosque)อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี ซ่ึงสรา้งตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรด์ิอ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-

1616 เป็นมสัยิดท่ีโอ่อ่า สง่างาม เกินค าบรรยาย ดว้ยการสรา้งหออะซานจ านวน 6 หอ จนเป็น

สว่นหน่ึงของสญัลกัษณส์ าคญัของตุรกีซ่ึงนักท่องเท่ียวทุกคนไม่พลาดท่ีจะตอ้งไปเยือน 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่วิหารเซนตโ์ซเฟีย (ST.SOPHIA) ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ท่ีเคย

เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และ กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ี

เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางเท่ียวชม “ฮิปโปโดม”(HIPPODOME) สรา้งในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส 

เป็นสนามอาเรน่าท่ีใชส้ าหรบัการแขง่มา้ศึกในยุคโรมนัท่ีวางรูปแบบไวอ้ยา่งสวยงาม และกิจกรรม

ต่างๆสามารถจุผูค้นไดก้วา่ 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรียเ์ด่นๆสามแหง่คือ  

1.เสาโอบีลิสกฟ์าโรหธุ์ตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซ่ึงคอนคอนสแตนตินมหาราช

น ามาจากเมืองคารนั์คประเทศอียิปในสมยัท่ีมีการขนยา้ยอนุสาวรียต์่างๆมาจากอาณาจกัรยุค

โบราณ  2.เสางู (Serpentine colum) สลกัเป็นรูปสามเหล่ียมตวักระหวดัรดัพนักนัเดิทตั้งอยูท่ี่

วนัท่ีหกของการเดนิทาง (6)   กรุงอิสตนับูล – มัสยิดสีน ้าเงิน - วิหารเซนตโ์ซเฟีย  

     ฮิปโปโดม – พระราชวงัทอปกาปี – รา้นเครื่องหนัง –  

สไปซ ์มารเ์ก็ต – รา้นขนมหวาน Turkish Delight 
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วิหารเทพอพอลโลแ่หง่เมืองเดลฟี  3.เสาคอลมัน์คอนสแตนตินท่ี 7 (Column of Constantine VII) 

ตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวติัท่ีแน่ชดั  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่พระราชวังทอปกาปี” (TOPKAPI PALACE) ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก ซ่ึงถือว่าเป็น 

พระราชวังส าคัญในสมัย ออตโตมัน เป็นท่ีประทับของสุลต่านองค์ส าคัญๆ ซ่ึงบรรยากาศของ

พระราชวงักวา้งใหญ่ไพศาลอยู่ในดงตน้มะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรสั ท่านจะไดช้ม

หอ้งต่างๆ ซ่ึงถือวา่เป็นการใหเ้ห็นภาพยอ้นยุคในสมัยออตโตมัน และ พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นท่ี

เก็บรวบรวมสมบติัโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบอนัสวยหรู ก่อนน าท่านสู่ 

จุดถ่ายภาพท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึงของวิวริมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนสู่รำ้นเครื่องหนงั คณุภาพเยี่ ยมของประเทศตรุกี ท่ีสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ จากทัว่โลก 

มกัจะส่งมาใหโ้รงงานในตรุกีผลติ เช่น Versace, Micheal Kors และแบรนดด์งัอ่ืนๆ อีกมากมาย   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่สไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลาดพ้ืนเมืองของชาวเมืองอิสตนับูล ท่ีมีเครื่องเทศ

อนัลือชื่อและ นอกจากน้ัน ยงัมีอาหารข้ึนชื่อ และ ของฝากมากมาย เชน่ ถัว่สารพดัชนิด, น ้าผ้ึง,ไข่

ปลาเวียร ์, ขนม อรอ่ยๆ แบบ เตอรกิ์ชดีไลท์ เป็นตน้ นอกจากช็อปป้ิงสนุก ขนมอร่อยแลว้ การ

ไดม้าถ่ายรูปท่ีตลาดแห่งน้ีถือว่าไดบ้รรยากาศท่ีสนุกสนานมาก เพ่ือหาเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพ

ราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูปต่างๆ มากมายทีนักท่องเท่ียวนิยมไปเยือน มีเวลาให ้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เตอรกิ์ส ดีไลท ์เป็นตน้ 
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ใหทุ้กท่ำนไดแ้วะซ้ือขนมช่ือดงัของตุรก ี Turkish Delight หรอืท่ีคนทอ้งถิ่ นเรยีกวา่ Lokum 

ขนมตุรกอีันข้ึนช่ือ เป็นขนมหวำนโบรำณแต่ดัง้เดิมของตุรกี ท่ีท ำข้ึนจำกแป้งและ

น ้ำตำล รสชาติความหวานก็แต่ละ

สูตรแตกต่างกันไปในแต่ละรา้น โดย

เราสามารถพบเจอขนมน้ีขายไดท้ัว่

ตรุกี  ใหท้กุท่านไดซ้ื้อกลบัไปเป็น

ของฝาก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (14)  

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL IN ISTANBUL 4*  หรือเทียบเท่า มาตรฐานประเทศตุรกี 

(คืนท่ี 5) 

  
 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

หลงัม้ืออาหารเชา้ น าทุกท่านออกเดินทางจากโรงแรมเดินทางสูส่นามบินกรุงอิสตนับูล 

13.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 240 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์หลงัจากน้ันน าท่านแวะเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทาง 

20.05 น. ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 830 

 

 

 

07.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ     

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

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง (7)   กรุงอิสตนับูล – สนามบิน – กรุงโดฮา, ประเทศกาตาร ์
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง วนัที่ 04 – 11 // 16 – 23 // 23 – 30 กันยายน 62 

 วนัที่ 02 – 09 // 18 – 25 ตลุาคม 62 

 วนัที่ 28 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 62 

 วนัที่ 01 – 08 // 06 – 13 // 11 – 18 พฤศจกิายน 62 

 วนัที่ 20 – 27 พฤศจกิายน 62 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัท่ี 13 

มิถุนายน 62 หากมีการเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญต่ัง้แต ่35 ทา่นข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็น

ผูใ้หญ่ต า่กวา่ 35 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

*** คนไทยไม่ตอ้งท าวีซ่า 

*** ขอสงวนสิทธ์ิส  าหรบัเด็กท่ีมีอายตุ  า่กว่า 12 ปี และผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้และไม่มี

ผูดู้แลเน่ืองจากอาหารและการเดนิทางระยะไกลไม่เหมาะส าหรบัเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาตอ่ทา่น ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 29,900.- บาท 14,900.- บาท 

พกัเดีย่ว (จ่ายเพิม่) 5,500.- บาท 

BW…CAPITAL TURKEY  
8 Days 5 Night 

กรงุอสิตนับูล – ปามุคคาเล่ – คปัปาโดเกยี – องัการา 

* พกัโรงแรม 4 ดาว(มาตราฐานตุรกี)/พกัอสิตนับูล 2 คืน + โรงแรมถ า้   คืน* 
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อตัราน้ีรวม 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเสน้ทาง  

*ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 30 กิโลกรมั/ทา่น 

*ค่าโรงแรมท่ีพกั (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง), ค่ารถรบัสง่ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

*ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

*ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

*ค่าประกนัการเดินทางเฉพาะอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดินทางไป

พรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกับทวัรเ์ท่าน้ัน ประกนัการเดินทางจะไมคุ่ม้ครองผูท่ี้อายุต า่กวา่ 1 ปีหรือเกิน 

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

*** กรณตีอ้งการท าประกันการเดินทางรายดี่ยวเพ่ิม รวมประกันสุขภาพดว้ย กรุณาสอบถามเพ่ิมเติม 

* มี Wifi ฟรีบนรถโคช้ และ แจกน ้าด่ืมทุกวนัวนัละ 2 ขวด 

อตัราน้ีไม่รวม 

*ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

*ค่าท าวีซ่าประเทศตุรกี 

*ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการท าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี 
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*ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

*ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

*ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง  

*ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  

*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

*ไม่รวม ค่าทิปหวัหนา้ทวัร+์ไกด+์คนขบัรถ ตลอดทรปิ  54 ดอลลา่รย์เูอส($USD)/ท่าน ตลอดการ

เดินทาง 

***ไม่มีแจกกระเป๋า 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

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

 ส าหรับส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วันท า หาก

บริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดอ้่านเง่ือนไขและยอมรบั

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ 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 ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค  

(เทศกาลปีใหม่)  

 แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศตุรกี บริษัทฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เขน็ได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครือ่งบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 30   

กิโลกรมั (หากน ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพ่ิมได)้ ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดัหรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัห้ิวข้ึนเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 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  

 



                                                                               

3. BW…CAPITAL TURKEY  8D5N BY QR  (Update on 13 JUN’19) PAGE 16 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย แลว้แต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้า่ย

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง  

3.ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน

ก าหนด ซ่ึงทางสายการบิน จะล็อคท่ีนัง่ไว ้ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถจดัการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง 

และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่ับทาง

เจา้หนา้ท่ีเช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอนิเท่าน้ัน  

หมายเหต ุ 

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 ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อม

เสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

7.กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน 

8. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุมของบริษัท 

9.กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายและรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

12.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง

กบัทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แลว้ 
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สถานที่เขา้ชม (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 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 

ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน

สว่นรวม 

 

*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง *** 


