
 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

HILIGHT 
• เที�ยวอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดนคาบเกี�ยว 

2 ทวปี 

• เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya 

Museum) ไดร้บัการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 

7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

• เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus)  มหานครแหง่แรกและยิ�งใหญ่

ที�สดุในเอเชยี 

• ตื�นตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุ

คาเล (Pamukkale) 

• ชมของลํ Sาคา่ในพระราชวงัทอปกาปึ 

(Topkapi Palace)  ที�ย ิ�งใหญ ่

• (Option) ขึSนบอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี 

(Cappadocia)ชมดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอนั

CLASSICAL 
TURKEY 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
เดนิทาง : มถินุายน – กนัยายน 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 32,900.-  
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

        กาํหนดการเดนิทาง 
 วนัที�  18 -27 ม.ิย. 62  32,900.- 

    วนัที� 22-31 ก.ค. 62                                                                                                       39,900.- 

    วนัที� 05-14 ส.ค. 62                                                                                                       39,900.- 

    วนัที�  03–12, 10–19, 17–26 ก.ย. 62  32,900.- 

 วนัที�  24 ก.ย. – 03 ต.ค. 62  32,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�



 

   

 

  

  

  

 

 

  

 

         เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ทางเขา้ ประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์พบเจา้หนา้ที#จะคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที� 2  ดไูบ – องัการา่ 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที�ยวบนิที� EK 371 

พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 ดไูบ - องัการา่  ✈    ✈  O SERGAH 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 องัการา่ - คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง O O O 
MUSTAFA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – ปามคุคาเล O O O 
 

TRIPOLIS 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ –  
คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแมม่าร ี O O O 

ROYAL 
PALACE 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคั
คาเล – มา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย O O O 

TROIA TUSAN 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
 
อสิตลับลู - ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนํี Sาเงนิ - ลอ่งเรอืชม
ชอ่งแคบบอสฟอรสั 

O O O 
GOLDEN WAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - พระราชวงัทอปกาปึ  - สเุหรา่
เซนตโ์ซเฟีย  - แกรนดบ์าซาร ์ O O O 

GOLDEN WAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบนิ O ✈ ✈ 
 

10 กรงุเทพฯ ✈   
 



 

   

 

  

  

  

 

 

05.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพื#อรอเปลี#ยนเครื#อง 

10.00 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรงุซาเกรบ โดยเที�ยวบนิที� EK 119 

13.45 น. ถงึ สนามบนิเมอืงอสิตลับูล ฝั�งเอเชีย Sabiha Gokcen International Airport 

ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิ#นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั#วโมง) ผ่านขั 2นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง จากนั2นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาประมาณ 

4 ชม.) เมอืงหลวงในปัจจุบันของตุรก ีเมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์ี#ผสมผสานกันระหว่างยุโรป

และตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมอืงที#เต็มไปดว้ยศลิปะโรมัน และมัสยดิในศลิปะไบเซน

ไทน ์

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า  

ที�พกั           นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก SERGAH หรอืเทยีบเทา่     

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า  

 ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืSนเมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชื�อที�

นา่ตื�นตาตื�นใจ 

ที�พกั        เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม MUSTAFA หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที� 3 องัการา่ - คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื#นชมดนิแดนที#มภีมูปิระเทศอันน่า

อัศจรรยซ์ ึ#งเกดิจากลาวาภูเขาไฟที#ไหลออกมาปกคลุมพื2นที#เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื#อวันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มา

เรื#อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ 

เกิดเป็นภูมิประเทศที#งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั#งสวรรค์บนดิน จนไดช้ื#อว่า 

“ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บการแตง่ตั 2งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย เดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) นําท่านเยี#ยมชมพพิธิภัณฑ์กลางแจง้ (Goreme 

Open-Air Museum) ซึ#งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ#งเป็นความคดิ

ของชาวครสิตท์ี#ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ2าเป็นจํานวนมากเพื#อสรา้งโบสถ ์และ

ยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื#นที#ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนั2นนํา

ทา่นเขา้ชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่น

เลอืกซื2อตามอธัยาศัย   

วนัที� 4 คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – ปามคุคาเล 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** สําหรบัท่านใดที�สนใจขึSนบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้ง

ออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หา

ชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ั�วโมง (คา่ขึSนบอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่

ทวัร ์ราคา 230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงคก์บัหวัหนา้

ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและคาํแนะนําเทา่น ัSน) **  

จากนั2นนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซึ#งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร

เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั2งยังเป็นศูนยก์ลางที#สําคัญของภูมภิาคแถบนี2อกี

ดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆที#งดงามตามธรรมชาตติลอด

สองฝั# งทางของประเทศตุรกี แลว้นําท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึ#งเป็นที#

หลบซอ่นจากการรกุรานของขา้ศกึพรอ้มทั 2งยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ   

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นํ าท่ าน เดินท างสู่ เมือ งป ามุค ค าเล  (Pamukkale) เที�ย วเมือ งป ามุ ค ค าเล 

(Pamukkale) เป็นนํ2าตกหนิปนูสขีาวที#เกดิขึ2นจากธารนํ2าใตด้นิที#มอีณุหภูมปิระมาณ 35 

องศาเซลเซียส ซึ#งเป็นที#มีแร่หนิปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปรมิาณที#สูงมาก 

ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที#ตั 2งอยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ทน้ขึ2นมาเหนือ

ผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ2ว เป็นแอ่ง เป็นชั 2น ลดหลั#นกันไปตามภูมิ

ประเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาที#โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยาก

จะหาที#ใดเหมอืน จนทําใหป้ามกุคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื#นๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภัณฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบนํ2าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน ์

คํ�า        รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก TRIPOLIS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 5 

ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอ

เฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ#ง

เกดิจากนํ2าแร่รอ้นที#มแีร่ธาตุแคลเซี#ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา 

ซอ้นกนัเป็นชั 2นนํ2าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึ#งนํ2าแรท่ี#ไหลลงมาแตล่ะชั 2นจะ

แข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์นํ2าแร่นี2มอีณุหภูมติั 2งแต่

ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดื#ม เพราะเชื#อวา่มี



 

   

 

  

  

  

 

 

คณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชื#อวา่นํ2าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยี

ราโพลสิลอ้มรอบ  จากนั2นนําทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตี

เป็นสถานที#บําบัดโรค ก่อตั 2งโดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที# 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อน

ครสิตก์าล สถานที#แหง่นี2มแีผ่นดนิไหวเกดิขึ2นหลายครั 2งหลังปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศัย

อยู่อกี ศูนยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อนํ2าที#ศักสทิธิL ซึ#งปัจจุบันตั 2งอยู่ในโรงแรมปามุค

คาเล สถานที#สําคัญอื#นๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํ2าโรมัน โบสถส์มัยไบแซน

ไทน ์

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย ออกเดินทางไป เมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) นําท่านเดินทางเขา้สู่เมอืงโบราณเอ

เฟซุส (City of Ephesus) ที#ย ิ#งใหญ่และงดงามจนกระทั#งจารกึว่า “มหานครแห่งแรก

และยิ#งใหญ่ที#สุดในเอเซยี” เมอืงโบราณที#สมบูรณ์และมั#งคั#งที#สุด ถนนทุกสายปูดว้ยหนิ

ออ่น ชมหอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแหง่นี2มทีางเขา้ 3 ทาง 

โดยบรเิวณประตูทางเขา้มรีูปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก ่เทพีแห่งปัญญา เทพี

แหง่คณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพแีหง่ความรู ้รปูแกะสลักเทพทัี 2ง 4 องคน์ี2

เป็นของจําลอง ส่วนของจรงินักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํ้ากลับไปออสเตรียและตั 2ง

แสดงอยู่ที#พพิธิภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ#งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 

คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที#ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดง

ตรงกลางแวดลอ้มดว้ยที#นั#งชมไล่ระดับขึ2นไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีาร

จัดการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั 2งคราว หอ้งอาบนํSาแบบโรมนัโบราณ (Roman 

Bath) ที#ยังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ2าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี2 หลังจากนั2นนําทา่น

เยี#ยมชมโรงงานหนังชั 2นนํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสื2อหนังคุณภาพด ี

ใหท้่านมเีวลาเลอืกซื2อ ผลติภัณฑเ์สื2อหนัง ตามอัธยาศัย จากนั2นนําท่านเขา้ชมบา้นของ

พระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึ#งเชื#อกนัวา่เป็นที#สดุทา้ยที#พระแมม่ารมีาอาศัย

และสิ2นพระชนมใ์นบา้นหลังนี2 ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชื#อ 

แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

คํ�า       รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก TROIA TUSAN หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 6  
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลอง

แหง่ทรอย 

เชา้ 
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตั 2งอยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจาก



 

   

 

  

  

  

 

 

ทะเลอเีจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่นํ2าไคซูส ผ่านชมเมอืงเพอรก์ามมั 

เป็นเมอืงโบราณของกรกีที#มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ#งมีสถานที#ท่องเที#ยวที#

สําคัญ คือ วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที#สูง เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ#งผูต้ั 2งถิ#นฐานในสมัยนั2นมักเลอืกที#สงู ซึ#งมักจะ

เป็นเนินเขาที#ดา้นหนึ#งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที#เตบิโต

รุ่งเรอืงอยู่บนที#ราบเบื2องล่างที#รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี2 โดยเมอืงดา้นบน (upper 

town) จะเป็นพื2นที#วหิารบูชาเทพเจา้ สถานที#ศักดิLสทิธิL พระราชวังและพื2นที#ใชง้านต่าง

สําหรับกษัตรยิแ์ละชนชั 2นสงูเท่านั2น สว่นประชาชนคนธรรมดาทั#วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืง

ดา้นลา่ง 

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึ#งเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการ

เดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป นับตั 2งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที# 2 ไดส้รา้งป้อม

ปราการขึ2นที#นี#เมื#อปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดตีเป็นที#ตั 2งของสมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัย

สงครามโลกครั 2งที# 1 เมื#อฝ่ายสัมพันธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์

ดาแนลส ์เพื#อบบีใหตุ้รกถีอนตัวออกจากสงครามโลก นําท่านชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไม้

จําลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) 

คํ�า         รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 7 อสิตลับลู - ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนํี Sาเงนิ - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั2นนําท่านนั#งเรือเฟอร์รี#ขา้มช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) เป็นช่องแคบ 

ตั 2งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที#กั 2นระหวา่งคาบสมุทรกัลลโิพล ี(Gallipoli) 

ของตุรกสีว่นที#อยู่ในทวปียุโรปกับตุรกสี่วนที#อยู่ในทวปีเอเชยี เชื#อมทะเลมารม์ะรา (Sea 

of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean)  จากนั2นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงอสิตนับูล 

(Istanbul) เมื#องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชื#อ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงที#มี

ประชากรมากที#สดุในประเทศตรุก ี

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย เดนิทางสูจ่ตัุรสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื#อเรยีกโบราณคอื 

ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั 2งอยู่หนา้สุเหร่าสีนํ2 าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และ

ศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําชมสุเหร่าสีนํ Sาเงนิ (Blue Mosque) สถานที#

ศักดิLสทิธิL ทางศาสนา ที#มคีวามสวยงามแหง่หนึ#ง  ชื#อนี2ไดม้าจากกระเบื2องเคลอืบสนํี2าเงนิที#

ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถกูสรา้งขึ2นบนพื2นที#ซ ึ#งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซน



 

   

 

  

  

  

 

 

ไทน์ โดยสุลต่านอาหเ์หม็ตที# 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั 2งหมด 7 ปี  จากนั2นนําท่าน

ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึ#งเป็นช่องแคบที#เชื#อมทะเลดํา (The Black Sea) 

เขา้กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั 2งสิ2น  ประมาณ 32 กโิลเมตร 

ความกวา้งตั 2งแต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบ

ของทวปีเอเชยีมาพบกันที#นี# นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ที#สําคัญยิ#งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตล์

ยโุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ#งลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทั2งสิ2น 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ#า 

ที�พกั       นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี#พัก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 8 
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - พระราชวงัทอปกาปึ  - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - แกรนด์

บาซาร ์

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื#องเทศ ท่านสามารถ

เลอืกซื2อของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื#องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้

อบแหง้อันขึ2นชื#อของตุรกี อย่าง แอปรคิอท หรือจะเป็นถั#วพิทาชโิอซึ#งมีใหเ้ลือกซื2อ

มากมาย  จากนั2นนําทา่นชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ#งในอดตีเคยเป็น

ที#ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น

พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิี#ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันลํ2าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทอง

ประดับมรกต เครื#องลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครื#องทรงของสลุต่าน ฯลฯ 

(ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรงุบางสว่น อาจจะทําใหไ้มส่ามารถเขา้ชมไดทั้ 2งหมด) 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นําท่านชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื#อในปัจจุบัน 

พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 

นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลี#ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิ#งกอ่สรา้งที#

ย ิ#งใหญท่ี#สดุแหง่หนึ#ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ#งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่อยูท่ี#ยอด

โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างที#ดทีี#สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ 

จากนั2นเดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แก

รนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครั 2งแรกในสมัยสลุต่านเมหเ์ม็ดที# 

2 เมื#อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี2กนิเนื2อที#กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 

4,000 รา้น ขายของสารพัด ตั 2งแต่ทองหยอง เครื#องประดับ พรม เครื#องเงนิ เครื#องหนัง 

กระเบื2อง  เครื#องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของที#ระลกึ ฯลฯ ที#นี#เป็นที#นิยม

ของนักท่องเที#ยวเป็นอยา่งมาก ดังนั2นจงึตั 2งราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคา



 

   

 

  

  

  

 

 

ใหม้าก 

คํ�า  รับประทานอาหารกลางคํ#า 

ที�พกั  เขา้สูท่ี#พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 9 พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอับดลุเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที#ทุ่ม

สรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรียญสหรัฐ ซึ#งใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 

ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม 

10.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิ Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย เที�ยวบนิที� EK 120 

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื#อรอเปลี#ยนเครื#อง 

22.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเที#ยวบนิที# EK 374 

วนัที� 10 กรงุเทพฯ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�
เมอืงน ัSนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิLในการที#จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที#ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที#ยวบนิ รวมถงึกรณี

ที#กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทั2งในกรณีที#ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี2าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ#ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิLในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที#ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิLในการเปลี#ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที#คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิLในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้



 

   

 

  

  

  

 

 

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื#อทา่นทําการซื2อโปรแกรมทัวร ์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื#อนไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัSง มฉิะน ัSนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัSงส ิSน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ัSงนีSข ึSนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : CLASSICAL TURKEY 10 วนั 7 คนื 
โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัUว 
ทา่นละ 

พักเดี#ยวเพิ#ม 
ทา่นละ 

18 – 27 ม.ิย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

22-31 ก.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 14,900.- 5,900.- 

05-14 ส.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 14,900.- 5,900.- 

03 – 12 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

10 – 19 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

17 – 26 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

24 ก.ย. – 03 ต.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัSน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทาํการจองควิยื�นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

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

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัSง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึSน 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัSนตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัSงแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื�น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที� 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัSงหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีSรวม 
1 คา่ตัUวเครื#องบนิ ชั 2นประหยัด ( Economy Class) ที#ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื#อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที#ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที#ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3-4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที#ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที#ทอ่งเที#ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื#อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที#) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื#อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื2อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื#องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ#มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี2ยประกนัเริ#มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี2ยประกนัเริ#มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที#มอีายตุั 2งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  



 

   

 

  

  

  

 

 

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ#ม 7% และหัก ณ ที#จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีSไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื#องดื#มที#สั#งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ2าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ2น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที#สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ2ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที#สายการบนิมกีารปรับขึ2นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ#งทา่นจะ 

ตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (40USD ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30USD ) 

 
 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึSนจรงิ 

 

ขอ้มลูเบืSองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที#ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ2น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื#นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื#อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ#งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที#ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที#ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื#องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที#ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั2น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่#ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ#มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ#ากวา่ 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื#นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนื#องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ#งในการยื#นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่#ากวา่ 3 หนา้ 



 

   

 

  

  

  

 

 

6. ท่านที#ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั2นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

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

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที#นั#งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัUวเครื#องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิLการเรยีกเก็บค่ามัดจําตัUวเครื#องบนิ ซึ#งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัUวเครื#องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิLเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที#

เกดิขึ2นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั#งที# Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี#จะนั#งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที#สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี#มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื#นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที#เครื#องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ2าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี#มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที#นั#ง Long leg ขึ2นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที#เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที#เชค็อนิเทา่นั2น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ2นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิL เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัSงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึSนไป) เนื#องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื#นที#เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที#เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ#งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื#อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 2งนี2ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที#ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัUว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที# สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื�นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที#เกดิขึ2นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื#นวซีา่ / คา่มัดจําตัUวเครื#องบนิ 

หรอืคา่ตัUวเครื#องบนิ (กรณีออกตัUวเครื#องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที#กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  



 

   

 

  

  

  

 

 

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัSงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื#องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที# ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิLในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัSงหมด 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื#องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี#ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื#องปรับอากาศเนื#องจากอยูใ่นแถบที#มอีณุหภมูตํิ#า 

3. กรณีที#มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ2นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิLในการปรับเปลี#ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื#อใหเ้กดิความเหมาะสม 

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

    และไมม่อีา่งอาบนํ2า ซึ#งขึ2นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั2นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 


