
 

 

 

Belly dance and Pistachio 
ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสบายๆ บนิตรงสูต่รุกโีดยสายการบนิแหง่ชาตเิตอรก์ซิ แอร ์ 

 ชมดนิแดนคาบเกี�ยว 2 ทวปีท ั�งยโุรป และ เอชยี 

 เที�ยวครบ ระบเุขา้ชมสถานที�สาํคญัทางประวตัศิาสตร ์ชดัเจนและครบถว้น 

 ชมความยิ�งใหญข่องอาณาจกัรไบแซนไทนแ์ละออตโตมนัในอดตี 

 พลาดไมไ่ดก้บัการชมมา้ไมจ้ําลองที�เมอืงทรอย (Troy)  

(Option) ข ึ�นบอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia) 

เพื�อชื�นชมดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึ�งเกดิจากลาวาภเูขาไฟ 

 
 

         กาํหนดการเดนิทาง        
 
วนัที�  5-14, 12-21, 19-28 ก.ย., 30 ก.ย.-9 ต.ค. 61 33,900.- 

วนัที�  4-13, 6-15, 14-23 ต.ค. 61 35,900.- 

วนัที�  6-15, 10-19, 14-23, 18-27 พ.ย. 61 35,900.- 

ราคาเร ิ�มตน้  33,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

วนัที�  3-12, 11-20, 16-25 ธ.ค. 61 35,900.- 

  

  

 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – อสิตลับลู  ✈ ✈ ✈  

2. 
อสิตลับลู – พระราชวังโดลมาบาเช – อา่งเก็บนํ�าใตด้นิ เยเรบาตัน  

– องัการา่  
✈ O O BERA ANKARA 

3. องัการา่ – คัปปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง  O O O MUSTAFA HOTEL 

4. 
คัปปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา –  

ปามคุคาเล  
O O O NINOVA THEMOL 

5. 
คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย –  

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ  
O O O ROYAL PALACE 

6. ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซสุ – บา้นพระแมม่าร ี O O O IRIS 

7. คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานัคคาเล  O O O KOLIN  

8. 
ชานัคคาเล – เฟอรร์ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับลู –  

แกรนดบ์าซาร ์- ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
O O O GOLDEN WAY  

9. 
สเุหรา่สนํี�าเงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ –  

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส – สนามบนิ 
O O ✈  

10. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ – อสิตลับลู  

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู 8 เคาน์เตอร ์S ของสาย

การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก 

21.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตันบลู โดยเที�ยวบนิ TK 65    

***คณะเดนิทางเดอืน พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.35 น. และถงึอสิตนับลู เวลา 

05.50 น.*** 

วนัที� 2: อสิตลับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช – อา่งเก็บนํ �าใตด้นิ เยเรบาตนั – องัการา่ 

04.00 น. ถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั�วโมง) 

ผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง จากนั�นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมื�องสําคัญ



 

 

อันดับ 1 ของประเทศ เดมิชื�อ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรก ี      

นําท่านถ่ายรูปพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับดุลเมจติ ในปี ค.ศ. 

1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที�ทุ่มสรา้งคดิเป็นเงนิใน

ปัจจบุันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึ�งใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวัง

ยโุรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่นํ�าหนักถงึ 4.5 ตัน เครื�องแกว้เจยีระไน 

และพรมทอผืนที�ใหญ่ที�สุดในโลก   จากนั�นเขา้ชมอ่างเก็บนํ �าใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan 

Saray or The Underground Cistern) ซึ�งเป็นอุโมงคเ์ก็บนํ�าที�มขีนาดใหญ่ที�สดุในนครอสิตันบูล 

สามารถเก็บนํ�าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ�นตั �งแต่ครสิตศ์ตวรรษที� 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 

140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่คํ�าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้

ที�เดน่มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บนํ�าขนาดใหญ ่    

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ (Ankara) เมอืงหลวงในปัจจบุันของตรุก ีเมอืงแหง่มนตเ์สน่ห์

ที�ผสมผสานกนัระหวา่งยโุรปและตะวันออกกลางอยา่งลงตวั เมอืงที�เต็มไปดว้ยศลิปะโรมนั และมสัยดิใน

ศลิปะไบเซนไทน ์ 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม BERA ANKARA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3: องัการา่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบาํหนา้ทอ้ง  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นเดนิทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื�นชมดนิแดนที�มภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึ�ง

เกดิจากลาวาภเูขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื�นที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื�อ

วันเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรื�อยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบ

เขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงต่างๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศที�งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์

ดั�งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื�อว่า “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแต่งตั �งจากองคก์ารยเูนสโก

ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (Goreme) นําท่านเขา้เยี�ยมชมพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง 

(Goreme Open-Air Museum) ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคดิ

ของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการ

ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื�นที�ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนั�นนําท่านเขา้ชมโรงงานทอ

พรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ

ประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซื�อตามอธัยาศัย  

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพื�นเมอืง ของตรุกอีนัลอืชื�อที�นา่ตื�นตาตื�นใจ 

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 4: คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – ปามคุคาเล 



 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** สําหรบัท่านใดที�สนใจขึ�นบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลา

อยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ั�วโมง (คา่ข ึ�นบอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 

230 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้ความจํานงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทาง

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและคาํแนะนําเทา่น ั�น) **  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั�นนําท่านออกเดนิทางสู่เมอืงคอนย่า (Konya) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั �งยังเป็นศูนยก์ลางที�สําคัญของภูมภิาคแถบนี�อกีดว้ย ระหว่างทางให ้

ทา่นไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทางของประเทศตุรก ีแลว้

นําท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึ�งเป็นที�หลบซอ่นจากการรกุรานของขา้ศกึพรอ้มทั �งยัง

มรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ  นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟ

ลานา (Mevlana Museum ) หรอืสํานักลมวน เริ�มกอ่ตั �งขึ�นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเล

คดนิ รูบ ีซ ึ�งเชื�อกันว่า ชายคนนี�เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนที�นับถอื

ศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี�ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีื�นฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ี�ดรีะหวา่งกนั 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม NINOVA THEMOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เที�ยวเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale)    เป็น

นํ�าตกหนิปนูสขีาวที�เกดิขึ�นจากธารนํ�าใตด้นิที�มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ�งเป็นที�มแีรห่นิปนู 

(แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณที�สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที�ตั �งอยูห่า่งออกไป

ทางทศิเหนือ รนิเอ่อทน้ขึ�นมาเหนือผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ�ว เป็นแอ่ง เป็นชั �น 

ลดหลั�นกันไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาที�โดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ยากจะหาที�ใดเหมือน จนทําใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื�นๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบนํ�าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล (Pamukkale) นําทา่นเขา้ชมปามคุคาเล ่(Pamukkale) หรอื

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ�งเกิดจากนํ� าแร่รอ้นที�มีแร่ธาตุแคลเซี�ยมคาร์บอเนต มา

ตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั �นนํ�าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึ�งนํ�าแร่ที�

ไหลลงมาแตล่ะชั �นจะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่งๆอยา่งสวยงามและน่าอศัจรรย ์นํ�าแรน่ี�มอีณุหภมูิ

ตั �งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื�ม เพราะเชื�อว่ามี

คุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต 



 

 

ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื�อวา่นํ�าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจบุัน

เมอืงปามุคคาเลและเมืองเฮยีราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื�นๆ นําท่านชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

(Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที�บําบัดโรค ก่อตั �งโดยกษัตรยิย์ูเมเนสที� 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 

ก่อนครสิตก์าล สถานที�แห่งนี�มแีผ่นดนิไหวเกดิขึ�นหลายครั �งหลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่อกี 

ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่นํ�าที�ศักสทิธิ� ซ ึ�งปัจจบุนัตั �งอยูใ่นปามคุคาเล สถานที�สําคัญอื�นๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํ�าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที� 6: ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) นําท่านเดนิเขา้ชมเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ที�ย ิ�งใหญแ่ละงดงามจนกระทั�งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิ�งใหญ่ที�สดุในเอเซยี” เมอืง

โบราณที�สมบรูณ์และมั�งคั�งที�สดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหนิออ่น 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนี�มทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตู

ทางเขา้มรีูปแกะสลักเทพ ี4 องคป์ระดับอยู ่ไดแ้ก่ เทพแีห่งปัญญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความ

เฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั �ง 4 องค์นี�เป็นของจําลอง ส่วนของจรงินัก

โบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลับไปออสเตรยีและตั �งแสดงอยู่ที�พพิธิภัณฑ์กรุงเวยีนนา แวะชมโรง

ละครเอเฟซุส ซึ�งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที�ใหญ่เป็นอันดับสามของโรง

ละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยที�นั�งชมไลร่ะดับขึ�นไป ปัจจบุนัยังสามารถใชง้าน

ไดด้อียูแ่ละมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครั �งคราว หอ้งอาบนํ �าแบบโรมนัโบราณ (Roman 

Bath) ที�ยังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนี� ชมโบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูรสิตท์ี�ออกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทั�วดนิแดนอนาโต

เลยีหรอืประเทศตุรกใีนปัจจบุัน นําทา่นเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึ�ง

เชื�อกนัวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแมม่ารมีาอาศัยและสิ�นพระชนมใ์นบา้นหลงันี� ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดย

แม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชื�อ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-

1824 หลังจากนั�น นําท่านเยี�ยมชมโรงงานหนังชั �นนํา Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซื�อ เสื�อหนังคณุภาพด ีพรอ้มแบบดไีซนท์ี�ทันสมยั 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

ที�พกั        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม IRIS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 7: 
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตั �งอยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีน



 

 

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมนํ่�าไคซสู ซึ�งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที�มคีวามสําคัญของพวกเฮ

เลนนิสตกิ ซึ�งมสีถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญ คือ วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที�สูง เป็น

โครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ�งผูต้ั �งถิ�นฐานในสมัยนั�นมักเลอืกที�สูง 

ซึ�งมกัจะเป็นเนนิเขาที�ดา้นหนึ�งเป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ที�เตบิโตรุง่เรอืงอยู่

บนที�ราบเบื�องลา่งที�รายลอ้มป้อมปราการเหลา่นี� โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพื�นที�วหิาร

บชูาเทพเจา้ สถานที�ศักดิ�สทิธิ� พระราชวังและพื�นที�ใชง้านตา่งสําหรับกษัตรยิแ์ละชนชั �นสงูเท่านั�น สว่น

ประชาชนคนธรรมดาทั�วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึ�งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุ

ทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยโุรป นับตั �งแต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที� 2 ไดส้รา้งป้อมปราการ

ขึ�นที�นี�เมื�อปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดตีเป็นที�ตั �งของสมรภมูริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครั �งที� 1 

เมื�อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรกุคบืหนา้ เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพื�อบบีใหตุ้รกถีอนตัวออกจาก

สงครามโลก นําท่านชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจุบันกรุงทรอยตั �งอยูใ่นเมอืงชานัคคาเล ซึ�งเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการท่องเที�ยวแห่งหนึ�ง บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัดแสดงแบบจําลองกรุงทรอย และเรื�องราว

การคน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทั �งภาพแผนผังเมอืงทรอยที�ถกูสรา้งซอ้นทับกนัถงึ 9 ชั �น มซีากเมอืง

เก่า กําแพง ประตู และมา้ไมจํ้าลองแห่งทรอย ซึ�งเปรยีบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึ

ของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ําลอง

แห่งทรอย (Trojan Horse) จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึ�งเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตั �งแต่สลุต่านอาห์

เม็ดที� 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึ�นที�นี�เมื�อปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นที�ตั �งของสมรภมูริบกลัลโิป

ล ีสมัยสงครามโลกครั �งที� 1 เมื�อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคารด์าแนลส ์

เพื�อบบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั     เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม KOLIN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 8: ชานคัคาเล – เฟอรร์ ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับลู – แกรนดบ์าซาร ์–  

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมื�องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชื�อ คอนสแตนติ

โนเปิล เป็นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศตุรกี ตั �งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั 

(Bosphorus) ซึ�งทําใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที�ตั �งอยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปี

ยุโรป (ฝั�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝั�งอนาโตเลีย) ซึ�งในอดีต อสิตันบูลเป็นเมอืง

สําคัญของชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณนั�น จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีื�อเรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสู่ ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครั �งแรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดที� 2 เมื�อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี�กนิเนื�อที�



 

 

กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตั �งแต่ทองหยอง 

เครื�องประดับ พรม เครื�องเงนิ เครื�องหนัง กระเบื�อง  เครื�องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของที�

ระลกึ ฯลฯ ที�นี�เป็นที�นยิมของนักท่องเที�ยวเป็นอยา่งมาก ดังนั�นจงึตั �งราคาสนิคา้เอาไวค้่อนขา้งสงู ควร

ตอ่รองราคาใหม้าก   ไดเ้วลาอนัสมควร  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู จากนั�นเดนิทางสูต่ลาดส

ไปซ์ มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลือกซื�อของฝากไดใ้นราคา

ยอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึ�นชื�อของตรุก ีอยา่ง  

แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั�วพทิาชโิอ ซึ�งมใีหเ้ลอืกซื�อมากมาย 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัที� 9: สเุหรา่สนีํ �าเงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ –  

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชี ื�อเรยีกโบราณคอื ฮปิโป

โดม (Hippodrome) ตั �งอยู่หนา้สุเหร่าสนํี�าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมอืงในยุคไบ

แซนไทน์ นําทา่นเขา้ชมสเุหรา่สนีํ �าเงนิ  (Blue Mosque)  สถานที�ศักดิ�สทิธิ� ทางศาสนา ที�มคีวาม

สวยงามแห่งหนึ�ง  ชื�อนี�ไดม้าจากกระเบื�องเคลอืบสนํี�าเงนิที�ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้ง

ขึ�นบนพื�นที�ซ ึ�งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตที� 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลา

สรา้งทั �งหมด 7 ปี  จากนั�นนําทา่นเขา้ชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอื

ชื�อในปัจจบุนั พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 

นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลี�ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุ

แห่งหนึ�ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที�ยอดโดมขนาดมหมึากลาง

วหิาร และนับเป็นตัวอยา่งที�ดทีี�สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ�งในอดตีเคยเป็นที�ประทับของสลุตา่นแห่ง

ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิี�ใชเ้ก็บมหาสมบัติ

อันลํ�าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครื�องลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ 

และเครื�องทรงของสลุตา่นฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรงุบางสว่น อาจจะทําใหไ้มส่ามารถเขา้

ชมไดท้ั �งหมด) จากนั�นนําทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเลดํา (The 

Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั �งสิ�น  ประมาณ 32 กโิลเมตร 

ความกวา้งตั �งแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยี

มาพบกันที�นี� นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ี�สําคัญยิ�งในการ

ป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ�งลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตา

ทั �งสิ�น 

17.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิอสิตลับลู 



 

 

20.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK 64 

***คณะเดนิทางเดอืน พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.50 น. และถงึอสิตนับลู เวลา 

09.45 น.*** 

วนัที� 10: กรงุเทพฯ 

09.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : Belly dance and Pistachio ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 



 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  5-14, 12-21, 19-28 ก.ย., 30 ก.ย.-9 ต.ค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 33,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 33,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 33,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
33,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ 20,000.- 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   4-13, 6-15, 14-23 ต.ค. 61 

6-15, 10-19, 14-23, 18-27 พ.ย. 61 

3-12, 11-20, 16-25 ธ.ค. 61 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 35,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 35,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 35,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
35,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ 20,000.- 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (40 USD) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 30 USD) 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 



 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 


