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Ottoman Empire 

9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตุลาคม : 28 ต.ค.- 5 พ.ย. 31,911.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า 
โรงแรมที่พกั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ –โดฮา – อังการ่า  ✈ ✈ ✈ BERA HOTEL 

2 
อังการ่า – คัปปาโดเกยี – เกอเรเม – นครใตด้นิ –  

ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
O O O AVRASYA HOTEL   

3 คัปปาโดเกยี – คอนย่า – ปามุคคาเล  O O O PAM THERMAL HOTEL 

4 
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส 

– อชิเมยีร ์
O O O 

DOUBLE TREE BY 

HILTON 

5 อชิเมยีร ์– มา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล  O O O KOLIN HOTEL 

6 
ชานัคคาเล – ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรัส – อสิตันบูล –  

พระราชวังโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
O O O RAMADA PLAZA    

7 
อสิตันบูล – ฮปิโปโดม – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย  

– อ่างเก็บน ้าใตด้นิเยเรบาตัน – แกรนดบ์าซาร ์
O O X RAMADA PLAZA    
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น าท่านเยือนจกัรวรรดิออตโตม ัน (Ottoman Empire) ที่เคยยิ่ง ใหญ่ในอดีต  เที่ ยวอิสตนับูล 

(Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เมืองเดียวในโลกที่ตั ้งอยู่ระหว่างทวีปยโุรปและเอเชีย เข้าชม

พพิธิภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของ

โลกยุคโบราณ  ชมม้า ไม้จ า ลองที่ เม ืองทรอย  (Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ทีข่นานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่ส ุดในเอเชีย ตื่นตากบัความอศัจรรย์ทาง

ธรรมชาตกิบัปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหินปนูสขีาวที่ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกให ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(Option) ขึน้บอลลูนชมภูมทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia) เพือ่ชื่นชม

ดนิแดนที่มภูีมปิระเทศอนันา่อศัจรรย์ซึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ –โดฮา – องัการา่  

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร ์แอรเ์วย์ โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก  

 

09.20 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย์ เท ีย่วบนิที ่QR831   

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงโดฮา เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

14.25 น. ออกเดนิทางสู่กรุงองัการา่ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย์ เท ีย่วบนิที ่QR 257  

18.25 น. ถึงสนามบินเอเซนโบกา  (Ankara Esenboğa Airport) กรุงอ ังการ่า 

(Ankara) ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 

ช่ัวโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง   

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก BERA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สองของการเดนิทาง       องัการา่ – คปัปาโดเกยี – เกอเรเม – นครใตด้นิ – ชมระบ าหนา้ท้อง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้เดินทางสู่เมืองคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่ม ีภูม ิ

ประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเก ิดจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพื้นท ี่เป็น

บรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน 

ระยะทาง 308 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

8 พระราชวังทอปกาปึ – ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรัส – สนามบนิ O O ✈  

9 โดฮา – กรุงเทพฯ    ✈ ✈ ✈  
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และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่อง

ลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที่งดงาม แปลกตา

และน่าอัศจรรย์ ด่ังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแหง่ปล่องนางฟ้า”  และ

ไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนา

ครสิตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดย

การขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชน

เผ่าลัทธอิ ืน่ท ีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต์ จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) 

คุณภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซื้อตามอัธยาศัย   น าท่านชมนคร

ใตด้นิ (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึง่เป็นทีห่ลบซ่อน

จากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง   

 ชมระบ าหนา้ท้อง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตุรกี

อนัลือชือ่ทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ 

 

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก AVRASYA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สามของการเดนิทาง    คปัปาโดเกยี – คอนย่า – ปามุคคาเล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัทา่นใดที่สนใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกีย 

จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกีย

ในอีกมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ขึน้

บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา US 200 ตอ่ 1 ทา่น) ** น าท่านชืน่ชม

ดนิแดนที่มภูีมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ซึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปก

คลุมพื้นท ีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป 

พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพ

เป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมปิระเทศที่
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งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ด่ังสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดินแดนแห่งปล่อง

นางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ีแลว้น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงคอนยา่ 

(Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 

รวมทัง้ยังเป็นศูนย์กลางทีส่ าคัญของภูมภิาคแถบนีอ้กีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านได ้

ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของ

ประเทศตุรก ีน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum)   

หรอืส านักลมวน เริม่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซึ่ง

เชือ่กันว่า ชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว่้าเป็นผูชั้กชวนคน

ทีนั่บถ ือศาสนาครสิต์ใหเ้ปลี่ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีื้นฐานอยู่บน

ความสัมพันธท์ ีด่รีะหว่างกัน 

 
 
 
 

ระยะทาง 313 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง   

 จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) โดยระหว่างทาง

ก่อนถึงเมืองคปัปาโดเกีย น าท่านแวะชม  ”คาราวานสไลน์”  ที่พักกอง

คาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั ้งอยู่ท ี่

หมู่บา้นสุลต่านฮาน ีสรา้งโดยสุลต่านอาเลดดนิ เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 

ประตูท าดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่น

จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

ระยะทาง 400 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 5 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สีข่องการเดนิทาง      ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส 

                                       – อชิเมยีร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เทีย่วเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหินปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธาร

น ้าใตด้นิท ีม่อีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปูน (แคลเซยีม

ออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีสู่งมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ท ีตั่ง้อยู่

ห่างออกไปทางทศิเหนอื รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนอืผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็ง

เกาะกัน เป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็น ชั้น  ลดห ล่ันกันไปตาม ภูมิประเทศ เกิดเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่

ใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 
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ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ 

ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที่บ าบัดโรค 

ก่อตัง้โดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที ่1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานที่

แห่งนีม้ ีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่อีก 

ศูนย์กลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อน ้าท ีศั่กสทิธิ ์ซึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในโรงแรมปามุค

คาเล สถานที่ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์

สมัยไบแซนไทน ์น าท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย 

(Cotton Castle) ซึ่งเกดิจากน ้าแร่รอ้นที่ม ีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มา

ตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกับสรา้งมา

จากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ท ีไ่หลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆ

อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น ้าแร่นีม้ ีอุณหภูมตัิ้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามีคุณสมบัตใินการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรค

ไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่าน ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยี

ราโพลสิลอ้มรอบ   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) น าท่านเดนิทางเขา้สู่ (City 

of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและ

ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในเอเซยี” เมอืงโบราณทีส่มบูรณ์และมั่งค่ังท ีสุ่ด ถนนทุกสายปูดว้ย

หนิอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนี้ม ี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ 

ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพี

แห่งความรู ้ รูปแกะสลักเทพีทั ้ง 4 องค์นี้เป็นของจ าลอง ส่วนของจรงินัก

โบราณคดีชาวออสเตรยีไดน้ ากลับไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยู่ท ีพ่ิพิธภัณฑก์รุง

เวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร

กลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีาร

จัดการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั้งคราว ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ 

(Roman Bath) ทียั่งคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี ้

ชมโบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิต์

ท ีอ่อกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลยีหรือประเทศตุรกีใน

ระยะทาง 194 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 
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ปัจจุบัน จากนั้นน าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of vergin 

mary) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศัยและสิ้นพระชนมใ์นบา้น

หลังนี ้ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอ

รนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลังจากนัน้

น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสื้อ

หนังคุณภาพดี ใหท้่านมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศัย จากนั้น

เดนิทางสู่เมอืงอิชเมยีร ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก DOUBLE TREE BY HILTON หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หา้ของการเดนิทาง       อชิเมยีร ์– มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – ชานคัคาเล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตั ้งอยู่ในบรเิวณอะนาโตเลีย

ห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ผา่นชม

เมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีท ีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิติก 

ซึง่มสีถานทีท่่องเท ีย่วท ีส่ าคัญ คอื วหิารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนที่

สูง เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูตั้ง้ถ ิ่น

ฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และ

กลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างทีร่าย

ลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพื้นท ีว่ ิหาร

บูชาเทพเจา้ สถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพื้นท ีใ่ชง้านต่างส าหรับกษัตรยิ์และ

ชนชัน้สูงเท่านัน้ ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยู่ในส่วนของเมอืงดา้นล่าง  

ระยะทาง 106 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานคัคาเล ซึง่

เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท ี่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง

แบบจ าลองกรุงทรอย และเรือ่งราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทัง้ภาพ

แผนผังเมอืงทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มซีากเมอืงเก่า ก าแพง ประตู 

และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกล

ศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและ

ถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Trojan Horse) สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนย์กลางการคา้ตลอดจนชุม

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ระยะทาง 30 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
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ทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป นับตัง้แต่สุลต่านอาหเ์ม็ดที ่2 

ไดส้รา้งป้อมปราการขึ้นท ีน่ ี่เม ื่อปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดีตเป็นทีตั่ ้งของ

สมรภูมริบกัลลิโปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ท ี ่1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุก

คืบหนา้ เข า้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให ตุ้รกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก  

ประมาณ 0.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง  ชานคัคาเล – อสิตนับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอิสตนับูล (Istanbul) เมอืงส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ 

เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ ีประชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่

บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญ

เพียงเมอืงเดยีวในโลก ทีตั่ง้อยู่ใน 2 ทวปี คือ ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ในอดตี อสิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญของ

ชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมชีือ่เรยีกแตกต่างกันออกไป 

ระยะทาง 320 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับ

ดุลเมจติ ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุด

หรูหราอลังการทีทุ่่มสรา้งคดิเป็นเงินในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับ

อย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน 

และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จากนัน้น าท่านสุ่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 

(Spice Market) หรือตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซื้อของฝากไดใ้น

ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อันขึน้

ชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพิทาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 เขา้สู่ท ีพั่ก RAMADA PLAZA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง   อสิตนับูล – ฮปิโปโดม – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  

                                        – อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั – แกรนดบ์าซาร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสู่จตุัรสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีือ่

เรยีกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็น

ลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม  สุ เห ร่าสีน ้า

เงนิ  (Blue Mosque)  สถานทีศั่กดิ์สทิธิ์ ทางศาสนา ทีม่ ีความสวยงามแห่ง

หนึง่  ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิท ีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และ

ถูกสรา้งขึน้บนพื้นท ีซ่ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ต

ที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั ้งหมด  7 ปี จากนั้นชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

(Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พิพธิภณัฑฮ์าเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์

ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถอืเป็นสิ่งก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท ี่

ย อดโดม ขนาดม หึม าก ลางวิห าร แ ล ะ นับเ ป็น ตัวอ ย่ างที่ ดีท ี่ สุ ดขอ ง

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเขา้ชมอ่างเก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงค์เก็บน ้าท ี่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในนครอิส

ตันบูล สามารถเก็บน ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ้น ตั ้งแ ต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอุโมงค  ์มี

เสากรกีตน้สูงใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ด่นมากคอื เสา

เมดูซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ่ 

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) 

หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครัง้แรกในสมัย

สุลต่านเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนือ้ท ีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร 

ประกอบดว้ยรา้นคา้ก ว่า 4,000 รา้น ขายของสารพั ด ตั้งแต่ทองหยอง 

เครือ่งประดับ พรม เครื่องเงนิ เครื่องหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง 

สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ ีเ่ป็นทีน่ยิมของนักท่องเท ีย่วเป็นอย่างมาก 

ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค่้อนขา้งสูง ควรต่อรองราคาใหม้าก 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

 เขา้สู่ท ีพั่ก RAMADA PLAZA  หรอืเทยีบเทา่   

วนัที่แปดของการเดนิทาง          พระราชวงัทอปกาปึ – ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั – สนามบนิ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นที่

ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น

พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาตทิ ีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต 

กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรง

ของสุลต่านฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้ม่

สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด)  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 

(The Black Sea) เขา้กั บทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาว

ทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอื

ว่าสุดขอบของทวปียุโรปและสุดขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทีน่ ี ่นอกจากความ 

สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ ี่ส าคัญยิ่งในการป้องกัน

ประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไม่ว่า

จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรอืบา้นเรือนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่ง

ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ 

 

14.00 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิซาบฮิา โกเคน (Sabiha Goken Airport)  ระยะทาง 60 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ1.30 ชม. 

19.45 น. ออกเดนิทาง โดยเทีย่วบนิที ่QR246  

23.55 น. ถงึสนามบนิกรุงโดฮา เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัที่เกา้ของการเดนิทาง        โดฮา – กรุงเทพฯ    

02.20 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่QR834   

12.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกั

เมอืงที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
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หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถึง

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั ้งในกรณีท ี่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม :  Ottoman Empire 

9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตุลาคม :  28 ต.ค.- 5 พ.ย. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 31,911.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 31,911.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 31,911.- 
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เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
31,911.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  16,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 50,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน จ านวนคนและมค่ีาใชจ่้ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครือ่งดื่มท ี่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเก ิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 
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3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 39 USD) 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (เทา่กบั 27 USD หรอื 900 บาท) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก 

    ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมัดจ าทันท  ี

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก 

    ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า4-5ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและที่น ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให ้ห ้องพกัแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  

2. โรงแรมส่วนใหญ ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจมคีวามจ าเป็นต้องแยกห้องพกั

เนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ 
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3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้ม่สามรถหาหอ้งพักไดเ้พียงพอต่อคณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 

 


