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HILIGHT  

 บนิตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาต ิ
เตอรก์ซิ แอร ์ 

 ชมดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปีท ัง้ยุโรป และ 

เอชยี 

 เทีย่วครบ ระบุเขา้ชมสถานทีส่ าคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์ชดัเจนและครบถว้น 

 ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรไบแซน

ไทนแ์ละออตโตมนัในอดตี 

 พลาดไม่ไดก้บัการชมมา้ไมจ้ าลองทีเ่มอืง

ทรอย (Troy) 

 พกัโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตรุก ี

(Option) ข ึน้บอลลูนชมภูมทิศันค์ปัปาโด

เกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดน 

ภมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวา

ภเูขาไฟ 

 
 

Belly Dance  

and Pistachio  

ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 

เดนิทาง : กนัยายน – ธนัวาคม 2562 

ราคาเร ิม่ตน้ 39,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  01-10, 11-20, 24 ก.ย.-03 ต.ค. 62 39,900.- 

วนัที ่  01-10, 14-23, 29 ต.ค.-07 พ.ย. 62 39,900- 

วนัที ่  03-11, 11-20, 24 พ.ย.-03 ธ.ค. 62  39,900.- 

วนัที ่  10-19, 15-24 ธ.ค. 62 39,900- 

วนัที ่  22 – 31 ธ.ค. 62  43,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่   โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ – อสิตนับูล ✈ ✈ ✈ 
 

2 
อสิตลับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช – อา่งเก็บนํา้ใตด้นิ 

เยเรบาตนั – องัการา่ 
✈ O O BERA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 องัการา่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง O O  O 
GOREME KAYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟ
ลานา –  O O  O 

BAYIR 
DIAMOND 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย –  

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ O O O 
PAM THERMAL  

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส –  
บา้นพระแมม่าร ี O O O GRAND BELISH 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคั

คาเล O O O 
KOLIN 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 
ชานคัคาเล – เฟอรร์ ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– 
อสิตลับลู – แกรนดบ์าซาร ์- ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต O O O 

GOLDEN TULIP 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 
สเุหรา่สนํีา้เงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงั

ทอปกาปึ – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – สนามบนิ O O ✈ 
 

10 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈ 
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตลับูล 

18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  10 

เคาน์เตอร ์U ของสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที่คอยอํานวยความ

สะดวก 

21.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิ TK 65  

** คณะเดนิทางวนัที ่ 29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 22.50 น. และ

ถงึอสิตนับลู เวลา 05.45 น.*** 

วนัที ่2 อสิตลับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช – อา่งเก็บนํา้ใตด้นิ เยเรบาตนั – 

องัการา่ 

04.10 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอสิ

ตนับูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล 

เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ี      นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโดลมา

บาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับดุลเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุค

ปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสดุหรูหราอลังการทีทุ่่มสรา้งคดิเป็นเงนิใน

ปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะ

แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น้ําหนัก

ถงึ 4.5 ตัน เครื่องแกว้เจียระไน และพรมทอผืนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก   จากนัน้เขา้ชม

อา่งเก็บนํา้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The Underground 

Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน้ําทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนครอสิตนับูล สามารถเก็บน้ําได ้

มากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 

140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สงูใหญ่คํ้าเรียงรายเป็นแถวถงึ 336 

ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ด่นมากคอื เสาเมดูซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิ

ของอุโมงคเ์ก็บน้ําขนาดใหญ่     

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงองัการ่า (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบันของตุรก ี

เมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์ีผ่สมผสานกนัระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมือง

ทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะโรมัน และมัสยดิในศลิปะไบเซนไทน ์

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก BERA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 องัการา่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ีภูมปิระเทศ

อันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้

ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสา

รูปทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดนิ จน

ไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกให ้

เป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตรุกี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

 

นําคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) นําทา่นเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์

ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ํา

เป็นจํานวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื่นที่

ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นนําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet 

Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดขีอง

ประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศยั  

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืง ของตุรกอีนัลอืชือ่ที่

นา่ตืน่ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GOREME KAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ** สําหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้ง

ออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่

ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้

รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวน

ตดิต่อสอบถามแจง้ความจํานงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางในการใหข้อ้มูลและคําแนะนําเทา่น ัน้) **   นําท่านออกเดนิทางสูเ่มอืง

คอนยา่ (Konya) ซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071-

1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีส่ําคัญของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางใหท้่าน

ไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของ

ประเทศตรุก ี

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย แลว้นําทา่นชมนครใตด้นิ (Underground City) ซ ึง่เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรุกราน

ของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิ

พรอ้มสรรพ  นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอื

สาํนักลมวน เร ิม่กอ่ตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซ ึง่เชือ่กนัว่า 

ชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนา

ครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง

กนั 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BAYIR DIAMOND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ําตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิข ึน้

จากธารน้ําใตด้ ินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน 

(แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ 

ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัว

แข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั ้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เก ิดเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ด

เหมือน จนทําใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ 

ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามุคคาเล ่โรงอาบน้ําโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านเข้าชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton 

Castle) ซ ึง่เกดิจากน้ําแร่รอ้นทีม่ีแร่ธาตุแคลเซีย่มคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกดิเป็น

ลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น้ําตก มีสขีาวคลา้ยกับสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น้ําแร่ที่

ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างตา่งๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์

น้ําแร่นี้มีอุณหภูมติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบ

หรอืนํามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคีณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดัน

โลหิตสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ําพุรอ้น

สามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมืองเฮียราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมืองปามุคคาเล

และเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สาํคญัอืน่ๆ นําทา่นชมเขา้เมอืงโบราณเฮยี

ราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบํ่าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที ่1

แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 กอ่นครสิตก์าล สถานทีแ่ห่งนี้มีแผ่นดนิไหวเกดิข ึน้หลายครัง้
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หลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลสิเป็นบ่อน้ําทีศ่ัก

สทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในปามุคคาเล สถานทีส่ําคัญอื่นๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล 

โรงอาบน้ําโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PAM THERMAL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) นําท่านเดนิเขา้ชมเมอืงโบราณเอ

เฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่ง

แรกและยิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเซยี” เมืองโบราณทีส่มบูรณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนนทุกสายปู

ดว้ยหนิอ่อน  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งนี้มีทางเขา้ 3 ทาง 

โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา 

เทพแีห่งคณุธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทัง้ 

4 องคน์ี้เป็นของจําลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลบัไปออสเตรยี

และตัง้แสดงอยู่ทีพ่พิธิภณัฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 

30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดบัสามของโรงละครโบราณในตรุก ีมี

ลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดบัข ึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้ี

อยู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบนํา้แบบโรมนัโบราณ 

(Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน้ําใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ ชม

โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิตท์ีอ่อก

เดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรือประเทศตุรกใีนปัจจุบันจากดา้น

นอก นําทา่นเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กันว่า

เป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิน้พระชนม์ในบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่าง

ปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 

Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลงัจากนัน้ นําท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้

นํา Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ เสือ้หนังคุณภาพด ีพรอ้ม

แบบดไีซนท์ีท่นัสมัย 

คํา่         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GRAND BELISH หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7 คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่าง

จากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมน้ํ่าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณ

ของกรกีทีม่คีวามสาํคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ ซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่าํคญั คอื 

วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนทีส่งู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืง

ของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถ ิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซ ึง่มักจะเป็นเนนิ

เขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืง

อยู่บนทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper 

town) จะเป็นพืน้ทีว่หิารบูชาเทพเจา้ สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์พระราชวังและพืน้ทีใ่ชง้าน

ตา่งสาํหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยู่ในสว่น

ของเมอืงดา้นลา่ง 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจน

ชมุทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป นับตัง้แต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที ่2 

ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ทีน่ี่เมื่อปี 1452  เมืองชานัคคาเล่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภูมิ

รบกลัลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 เมื่อฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไป

ยังชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพื่อบีบใหตุ้รกถีอนตัวออกถอนตัวออกจากสงครามโลก ให ้

เวลาท่านชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ําลอง (Trojan Horse)  ซ ึง่ตัง้ตระหง่านอยู่

บรเิวณรมิทะเล อสิระถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

คํา่         รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั         เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม KOLIN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 

ชานคัคาเล – เฟอรร์ ีข่า้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับูล – แกรนด์

บาซาร ์– ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต  

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิน่ังเรอืเฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นชอ่งแคบ ตัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทีก่ัน้ระหว่างคาบสมุทรกัลลโิพล ี(Gallipoli) ของ

ตรุกสีว่นทีอ่ยู่ในทวปียุโรปกบัตรุกสีว่นทีอ่ยู่ในทวปีเอเชยี เชือ่มทะเลมารม์ะรา (Sea of 

Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สูเ่มอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมื่องสําคัญ
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อันดบั 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมืองทีม่ีประชากรมากทีส่ดุใน

ประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึง่ทําใหอ้สิตันบูล

เป็นเมอืงสาํคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวีป คอื ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace 

ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดตี อสิตันบูลเป็นเมืองสําคัญ

ของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตนับูลมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

เดนิทางสู ่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนด์

บาซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมัยสลุตา่นเมหเ์ม็ดที ่2 

เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กนิเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 

4,000 รา้น ขายของสารพัด ตัง้แตท่องหยอง เครือ่งประดบั พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง 

กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิม

ของนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้่อนขา้งสงู ควรต่อรอง

ราคาใหม้าก   ไดเ้วลาอันสมควร  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล จากนัน้เดนิทาง

สูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลอืก

ซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถงึผลไม ้

อบแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรือจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มีใหเ้ลอืกซื้อ

มากมาย 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GOLDEN TULIP หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 
สเุหรา่สนํีา้เงนิ - สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ – ลอ่งเรอืชมช่อง

แคบบอสฟอรสั – สนามบนิ 

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชือ่เรียก

โบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สเุหร่าสน้ํีาเงนิ เดมิเป็นลานแขง่รถ

มา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําท่านเขา้ชมสุเหร่าสนํีา้เงนิ  (Blue 

Mosque)  สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่ีความสวยงามแห่งหนึง่  ชือ่นี้ไดม้าจาก

กระเบื้องเคลอืบสน้ํีาเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้งข ึน้บนพื้นทีซ่ ึง่

เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลา

สรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้นําทา่นเขา้ชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia 

Sophia) หรือชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) 

เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออร์โธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 

ปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นส ิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 
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สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเดน่อยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็น

ตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซ ึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับ

ของสลุต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑ์

สถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันลํ้าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับ

มรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน

ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะทําใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้

ทัง้หมด) จากนั้นนําท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชือ่ม

ทะเลดํา (The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาว

ทัง้ส ิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่า

สดุขอบของทวปียุโรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกนัทีน่ี่ นอกจากความ สวยงาม

แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตรุกอีกี

ดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดล

มาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตา

ทัง้ส ิน้ 

17.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิอสิตลับลู 

20.15 น. 

ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK 64 

** คณะเดนิทางวนัที ่ 29 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.55 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 10.05 น.*** 

วนัที ่10 กรงุเทพฯ 

09.50 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

*** รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม *** 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

โปรแกรม : Belly dance and Pistachio ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

01-10 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

11-20 ก.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

24 ก.ย.-03 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

01-10 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 
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14-23 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

29 ต.ค.-07 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

03-12 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

11-20 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

24 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

10-19 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

15-24 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 7,900.- 

22-31 ธ.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 24,900.- 11,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.   ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้ับเงนิมดัจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

      ภายใน  3 วันนับจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

      อัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยนัว่ากรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่  

      รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 

      ยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

      เจา้หนา้ที ่

6.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม่สะดวกใน  

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่   

          จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ  

  3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

  4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

  5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

  6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

  7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 365 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 15-75 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

   8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

   9   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

     1.  คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

  2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนัก 

       เกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

  3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

  5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ      

      3,000 บาท) 

  6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (40 USD) 

  7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 30 USD) 
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เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํา 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิหรอื

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ 
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             ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

      และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 


