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Ottoman Empire and Beautiful Riviera 2  

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

  เร ิม่เพยีง 36,900.- 
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 น าทา่นเยอืนจกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire)  

 เทีย่วอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปี  

 เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ  

 ชมมา้ไมจ้ าลองทีเ่มอืงทรอย (Troy) เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)   

 ตืน่ตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุคาเล (Pamukkale)  

 น าทา่นลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนีย่น อันสวยงามทีเ่มอืงอนัตาเลยี(Antalya)  

(Option) ข ึน้บอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia)  

เพือ่ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟ 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  1-10, 3-12 ม.ิย. 61 36,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกยี– ชมระบ าหนา้ทอ้ง ✈ ✈ O UCHISAR CAVE KAYA 

3 คัปปาโดเกยี –  เกอเรเม – นครใตด้นิ – คอนยา่ O O O ANEMON 

4 คอนยา่ – แอสเพนโดส – อนัตาเลยี – ลอ่งเรอืเมดเิตอรร์เินีย่น O O O RAMADA PLAZA 
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5 อนัตาเลยี – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย O O O PAM THERMAL 

6 ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซสุ – อชิเมยีร ์ O O O GRAND BELISH 

7 อชิเมยีร ์– มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – ชานัคคาเล O O O KOLIN 

8 
ชานัคคาเล – อสิตันบลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส –  

แกรนดบ์าซาร ์– ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
O O O 

RAMADA PLAZA 
TEKSTILKENT 

9 
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – อา่งเก็บน ้าใตด้นิเยเรบาตัน – ฮปิโปโดม – 

พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบนิ 
O O X  

10 โดฮา – กรงุเทพฯ    ✈ ✈  ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

22.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

02.05 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 837  

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

07.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอาดานา โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 438  
 

11.25 น. ถงึสนามบนิอาดานา  ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปา

โดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจาก

ลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มา

เรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรง

ต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จน

ไดช้ื่อว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

 
 
 
ระยะทาง 265 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
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 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุกี

อนัลอืชือ่ทีน่า่ต ืน่ตาตืน่ใจ 

 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม UCHISAR CAVE KAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   คปัปาโดเกยี –  เกอเรเม – นครใตด้นิ – คอนยา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีใน

อกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง ค่าข ึน้

บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ 200 – 230 USD ตอ่ 1 

ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทาง

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่น ัน้ **  

น าคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์

ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่

ลัทธอิืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) 

คุณภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  น าท่านชมนคร

ใตด้นิ (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่น

จากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ น าท่านชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย์ซ ึง่

เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็น

เวลาหลายลา้นปี  เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ

และเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั่ง

สวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของ

ตรุก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้ แลว้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวง

ของอาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญั
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ของภูมภิาคแถบนี้อีกดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทาง

สบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรก ีน าท่านเขา้ชม 

พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum)   หรอืส านักลมวน เริม่ก่อตัง้ขึน้

ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซ ึง่เชือ่กนัวา่ ชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษ

ของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่น

มานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกนั 

ระยะทาง 235 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ANEMON หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดทาง  คอนยา่ – แอสเพนโดส – อนัตาเลยี – ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรร์เินีย่น – 

                                          ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืงแอสแพนโดส (Aspendos) น าท่านชมโรงละครที่

มีความยิง่ใหญ่ Roman Theater ซึง่มีความสวยงามและสามารถจุผูช้มได ้

ประมาณ 20,000 คน โดยมเีวทแีสดงดา้นหลังทีถู่กสรา้งขึน้หลายชัน้เหมอืนกบัอ

พาร์ตเมนท ์ที่มหีอ้งส าหรับนักแสดงเพื่อไวเ้ปลีย่นเครื่องแต่งกาย นอกจากนัน้

ทางดา้นซา้ยและดา้นขวายังมทีางทีย่ืน่ออกไปเหมอืนกับระเบยีงทีต่ดิตอ่กบัทีน่ั่ง 

ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงาม ประดับตกแต่งดว้ยหนิออ่นพรอ้มดว้ยภาพที่

แกะสลักอยา่งงดงาม ดา้นนอกยังแบง่ออกเป็นสามสว่นทีป่ระดับดว้ยน ้าพ ุและยงั

มซีากโบราณอืน่ๆ เชน่ เสาทีถ่กูตกแตง่อยา่งสวยงามทีอ่ยูบ่นทางเดนิ 

ระยะทาง 295 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   
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บา่ย จากนั้นออกเดนิทางไป เมืองอันตาเลีย (Antalya) เป็นเมืองท่องเที่ยวแถบ

ชายฝ่ังทะเลทีต่ัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซึง่ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียง

ใตข้องประเทศตุรก ีเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรม์าชา้นาน ประมาณ 150 ปีก่อน

ครสิตกาล ส าหรับตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนที่ราบแถบชายฝ่ังแคบๆ ที่ลอ้มรอบดว้ย

ภูเขาและทอ้งทะเลอันงดงาม และไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “รเิวยีรา่แหง่ตุรก”ี 

น าท่านเทีย่วชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ รวมถงึก าแพงเมอืง ซึง่เป็น

ที่ตั ้งของ ฮิด ิร ์ล ิค ทาวเวอร์ (Hidirlik Tower) เ ป็นอีกหนึ่งหอคอยที่มี

ความส าคัญ ซึง่สรา้งขึ้นจากหินสีน ้ าตาลอ่อนเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ

ประภาคารในอดตี ปัจจุบันหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นอาหาร

มากมาย จากนัน้น าท่านสู่ ประตูเฮเดยีน (Hadrian’s Gate) เป็นประตูชัยซึง่

สรา้งตามชือ่ของจักรพรรดโิรมันเฮเดรยีน ในชว่งศตรรษที ่2 จากนัน้น าท่านชม

ท่าเรือโบราณ ปัจจุบันนี้ไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ส าคัญส าหรับ

นักท่องเที่ยวโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืชมความงาม

ของอา่วทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของทะเลเมดเิตอรร์เินีย่น (Mediterranean Boat 

Trip) ใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ โดยเรอืจะพาท่านลัดเลาะไปตาม

หนา้ผาตา่งๆ และพาทา่นไปชมน ้าตกทีไ่หลจากหนา้ผาลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนีย่น     

 
 
ระยะทาง 25 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

 
 
 
 
 
 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RAMADA PLAZA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง อนัตาเลยี – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เทีย่วเมอืงปามุคคาเล 

(Pamukkale) เป็นน ้ าตกหนิปูนสีขาวที่เกดิขึน้จากธารน ้ าใตด้นิที่มีอุณหภูมิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยู่

ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิ

เหนือ รนิเออ่ทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็น

แอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอัน

สวยงามแปลกตาทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าใหป้ามกุ

คาเล่และเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์า

มคุคาเล ่โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

ระยะทาง 240 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานทีบ่ าบดั

โรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล 

สถานทีแ่หง่นีม้แีผน่ดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศัยอยู่

อกี ศูนยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่น ้าทีศ่ักสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยูใ่นโรงแรมปา

มคุคาเล สถานทีส่ าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามคุคาเล โรงอาบน ้าโรมนั โบสถ์

สมยัไบแซนไทน ์น าทา่นชมปามคุคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปยุฝ้าย 

(Cotton Castle) ซึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้นที่มีแร่ธาตุแคลเซีย่ม คาร์บอเนต มา

ตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมา

จากปยุฝ้าย ซึง่น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆ

อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรค

ไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยี

ราโพลสิลอ้มรอบ   

ระยะทาง 69 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PLAM THERMALหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง   ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – อชิเมยีร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) น าท่านเดนิทางเขา้สู่ (City of 

Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญแ่ละงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญ่

ทีส่ดุในเอเซยี” เมอืงโบราณทีส่มบรูณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนนทุกสายปดูว้ยหนิออ่น 

ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนี้มทีางเขา้ 3 

ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มรีปูแกะสลักเทพ ี4 องคป์ระดับอยู ่ไดแ้ก ่เทพแีหง่

ปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูป

แกะสลักเทพทีัง้ 4 องคน์ีเ้ป็นของจ าลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยี

ไดน้ ากลับไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ีพ่พิธิภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละคร

เอเฟซสุ ซึง่จคุนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ

สามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไล่

ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีง

บา้งเป็นครั ้งคราว ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยัง

คงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี้ ชมโบสถน์กับุญ

เซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูครสิตท์ี่ออกเดนิทาง

เผยแพรศ่าสนาไปทั่วดนิแดนอนาโตเลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจบุนั 

ระยะทาง 190 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มาร ี(House of vergin mary) ซึง่

เชือ่กันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูก

คน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนัชือ่ แอนนา แคเทอรนี เอมเม

ระยะทาง 98 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
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อรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลังจากนั้นน าท่าน

เยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนัง

คุณภาพดี ใหท้่านมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เสื้อหนัง ตามอัธยาศัย จากนั้น

เดนิทางสูเ่มอืงอชิเมยีร ์  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GRAND BELISH  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง            อชิเมยีร ์– มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – ชานคัคาเล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยี

ห่างจากทะเลอเีจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ผ่านชม

เมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ 

ซึง่มสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที่

สงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่

ฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึง่มักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และ

กลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่าย

ลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ทีว่หิาร

บชูาเทพเจา้ สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพืน้ทีใ่ชง้านตา่งส าหรับกษัตรยิแ์ละ

ชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

ระยะทาง 106 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยูใ่นเมอืงชานคัคาเล ซึง่

เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง
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แบบจ าลองกรุงทรอย และเรื่องราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทัง้ภาพ

แผนผังเมอืงทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มซีากเมอืงเกา่ ก าแพง ประตู 

และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกล

ศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและ

ถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Trojan Horse) สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุ

ทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตัง้แต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที ่2 

ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ที่นี่เมือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของ

สมรภูมริบกัลลโิปลี สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมือ่ฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุก

คืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก 

 
 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 30 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 30 นาท ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม KOLIN หรอืเทยีบเทา่  

 
 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       ชานคัคาเล – อสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั -    

                                            แกรนดบ์าซาร ์ – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านน่ังเรือเฟอร์รี่ขา้มช่องแคบดาร์ดะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ 

ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กัน้ระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี 

(Gallipoli) ของตุรกสีว่นทีอ่ยูใ่นทวปียโุรปกับตุรกสีว่นทีอ่ยูใ่นทวปีเอเชยี เชือ่ม

ทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) เพื่อเขา้สู่ 

เมอืงอสิตันบูล (Istanbul)  เมอืงส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนส

แตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่ง
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แคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมอืง

เดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และ

ทวีปเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซึง่ในอดีต อสิตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่า

จ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 

(The Black Sea) เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุ

ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความ 

สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกัน

ประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศน์ขา้งทางไมว่า่

จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่

ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ จากนั้นน าท่านสุ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

(Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยา ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้

ชือ่ของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรือจะเป็นถั่วพทิาชโิอซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) 

หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมัย

สุลต่านเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กนิเนื้อทีก่ว่า 2 แสนตารางเมตร 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4 ,000 รา้น ขายของสารพัด ตั ้งแต่ทองหยอง 

เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง 

สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก 

ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง       สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั – ฮปิโปโดม –   

                                            พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชี ือ่

เรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็น
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ลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม สุเหร่าสีน า้

เงนิ  (Blue Mosque)  สถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ที่มคีวามสวยงามแห่ง

หนึ่ง  ชื่อนี้ไดม้าจากกระเบื้องเคลือบสีน ้ าเงินที่ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้น

ใน  และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุตา่น

อาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด  7 ปี ***เนือ่งจากสุเหรา่สี

น า้เงนิปิดท าการในวนัที ่1 ม.ีค.-15 พ.ค. 61 ทางบรษิทัจงึขออนุญาตนิ า

ทา่นถา่ยรปูจากดา้นนอกเทา่น ัน้ในชว่งเวลาดงักลา่ว*** จากนัน้ชมสเุหรา่

เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑ์

ฮาเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถ์ของครสิต์ศาสนา 

นิกายออร์โธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถือเป็น

สิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง จุดเด่นอยูท่ีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุ

ของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าท่านเขา้ชมอ่างเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในนครอสิ

ตันบูล สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88 ,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ้นตั ้งแต่

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

เสากรกีตน้สงูใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสา

เมดูซา่ อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ ่

(พระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ภายในพระราชวงัมีการปิด

ปรบัปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมไดท้ ัง้หมด ทางบรษิทัจงึ
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ขอตดัการไปเยีย่มชมพระราชวงั)  จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัโดลมา

บาเช (Dolmabahce) ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบ

พระราชวังยโุรปกับแบบอาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญน่ ้าหนัก

ถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน และพรมทอผนืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

16.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิซาบฮิา โกเคน (Sabiha Goken Airport)  

19.30 น. ออกเดนิทาง โดยเทีย่วบนิที ่QR 244  

23.35 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่บิของการเดนิทาง       โดฮา – กรงุเทพฯ    

02.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่QR 836  

12.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก  เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : Ottoman Empire and Beautiful Riviera 2 10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           1-10, 3-12 ม.ิย. 61  

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 36,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่

พกั) 
36,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 36,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
36,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  14,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 40 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (เทา่กบั 30 USD ) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้

เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

เงือ่นไขการจอง 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซี่า / คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรอืคา่ตั๋วเครื่องบนิ 

(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

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

2. โรงแรมสว่นใหญ ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้มส่ามรถหาหอ้งพกัไดเ้พยีงพอตอ่คณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 

 


