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Turkey Big Surprise 

8 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR)     

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 4 – 11, 8 – 15, 11 – 18, 18 – 25, 25 พ.ย. – 2 ธ.ค. 29,911.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ –โดฮา – องัการา่  ✈ ✈ ✈ BERA HOTEL 

2 
องัการา่ – คัปปาโดเกยี – เกอเรเม – นครใตด้นิ –  

ชมระบ าหนา้ทอ้ง 
O O O AVRASYA HOTEL   

3 คัปปาโดเกยี – คอนยา่ – ปามคุคาเล  O O O PAM THERMAL HOTEL 

4 ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซสุ O O O DOUBLE TREE BY 
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น าทา่นเทีย่วชมดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปี เทีย่วอสิตันบูล เมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทวปียโุรปและ

เอเชยี เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ชมมา้ไมจ้ าลองทีเ่มอืงทรอย (Troy) เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตืน่ตากบัความอศัจรรยท์าง

ธรรมชาตกิบัปามคุคาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให ้

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(Option) ข ึน้บอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia) เพือ่ชืน่ชม

ดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ –โดฮา – องัการา่  

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก  

 

09.20 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR831   

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

14.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุองัการา่ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 257  

18.25 น. ถึงสนามบินเอเซนโบกา (Ankara Esenboğa Airport) กรุงองัการ่า 

(Ankara) ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชัว่โมง) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง   

 

 ***คณะเดนิทางวนัที ่8 – 15 พ.ย. 60 ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่QR831 

เวลา 08.35 น. และถงึโดฮา เวลา 11.45 น. ออกเดนิทางต่อเทีย่วบนิที ่

 

– อชิเมยีร ์ HILTON 

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

6 
ชานัคคาเล – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส – อสิตันบลู –       

แกรนดบ์าซาร ์
O O O RAMADA PLAZA    

7 
อสิตันบลู – ฮปิโปโดม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  

– อา่งเก็บน ้าใตด้นิเยเรบาตนั – สนามบนิ 
O O ✈  

8 โดฮา – กรงุเทพฯ    ✈ ✈ ✈  
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QR257 เวลา 14.15 น. และถงึองัการา่ เวลา 18.30 น.*** 

 ***คณะเดนิทางวนัที ่4 – 11, 11 – 18, 18 – 25, 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 

ออกเดินทางเที่ยวบินที่ QR831 เวลา 08.35 น. และถึงโดฮา เวลา       

12.00 น. ออกเดนิทางต่อเที่ยวบนิที่ QR257 เวลา 14.15 น. และถึง    

องัการา่ เวลา 18.30 น.*** 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก BERA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง       องัการา่ – คปัปาโดเกยี – เกอเรเม – นครใตด้นิ – ชมระบ าหนา้ทอ้ง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นเดินทางสู่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูม ิ

ประเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็น

บรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน 

และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่ง

ลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตา

และน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และ

ไดรั้บการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี 

ระยะทาง 308 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนา

ครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาโดย

การขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกนัการรกุรานจากชน

เผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) 

คุณภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  น าท่านชมนคร

ใตด้นิ (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่น

จากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตุรกี  
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อนัลอืชือ่ทีน่า่ต ืน่ตาตืน่ใจ 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก AVRASYA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – ปามคุคาเล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยี

ในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ข ึน้

บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา US 200 ตอ่ 1 ทา่น) ** น าทา่นชืน่ชม

ดนิแดนที่มภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปก

คลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผ่านไป 

พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพ

เป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที่

งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่วา่ “ดนิแดนแหง่ปล่อง

นางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ีแลว้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ 

(Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 

รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนีอ้กีดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นได ้

ชมทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของ

ประเทศตุรกี น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum)   

หรอืส านักลมวน เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซ ึง่

เชือ่กนัวา่ ชายคนนีเ้ป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคน

ที่นับถือศาสนาครสิต์ใหเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอสิลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บน

ความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 313 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

 จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) โดยระหว่างทาง

ก่อนถึงเมืองคปัปาโดเกีย น าท่านแวะชม  ”คาราวานสไลน์”  ที่พักกอง

คาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั ้งอยู่ที่

หมู่บา้นสุลต่านฮานี สรา้งโดยสุลต่านอาเลดดนิ เคยโ์คบาท ราวศตวรรษที่ 13 

ประตูท าดว้ยหนิอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบรเิวณอืน่

จัดเป็นครัว หอ้งน ้า และหอ้งนอน 

ระยะทาง 400 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 5 ชม. 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง      ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส 

                                       – อชิเมยีร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เทีย่วเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธาร

น ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู (แคลเซยีม

ออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยู่

ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็ง

เกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั ้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็น

ประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่

ใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 

ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

ชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บ าบัดโรค 

ก่อตัง้โดยกษัตรยิย์ูเมเนสที่ 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนครสิต์กาล สถานที่

แห่งนี้มีแผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่อีก 

ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่น ้าทีศ่ักสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยูใ่นโรงแรมปามคุ

คาเล สถานที่ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถ์

สมยัไบแซนไทน ์น าทา่นชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปยุฝ้าย 

(Cotton Castle) ซึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้นที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยม คาร์บอเนต มา

ตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมา

จากปยุฝ้าย ซึง่น ้าแร่ทีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็นรปูรา่งต่างๆ

อย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภูมติัง้แต่ประมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามคีุณสมบัตใินการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรค

ไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยี

ราโพลสิลอ้มรอบ   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
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บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางไปเมอืงคซูาดาส ึ(Kusadasi) น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่(City 

of Ephesus) ที่ย ิง่ใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและ

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเซยี” เมอืงโบราณทีส่มบูรณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนนทุกสายปดูว้ย

หนิอ่อน ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมุดแห่งนี้มี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู ่

ไดแ้ก่ เทพแีห่งปัญญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพี

แห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทั ้ง 4 องค์นี้ เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนัก

โบราณคดชีาวออสเตรยีไดน้ ากลับไปออสเตรยีและตัง้แสดงอยูท่ีพ่พิธิภัณฑก์รุง

เวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร

กลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอนัดับสามของโรงละครโบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีาร

จัดการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว ห้องอาบน ้าแบบโรมนัโบราณ 

(Roman Bath) ทีย่งัคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี ้

ชมโบสถน์กับญุเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูรสิต์

ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีใน

ปัจจุบัน จากนั้นน าท่านเข้าชมบ้านของพระแม่มารี (House of vergin 

mary) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นที่สดุทา้ยทีพ่ระแม่มารมีาอาศัยและสิน้พระชนมใ์นบา้น

หลังนี ้ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนัชือ่ แอนนา แคเทอ

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

น าทา่นเยีย่มชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้

หนังคุณภาพด ีใหท้่านมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศัย จากนัน้

เดนิทางสูเ่มอืงอชิเมยีร ์ 

ระยะทาง 194 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก DOUBLE TREE BY HILTON หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง       อชิเมยีร ์– มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – ชานคัคาเล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลยี

ห่างจากทะเลอเีจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ผ่านชม

เมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ 

ซึง่มสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที่

ระยะทาง 106 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
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สงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่

ฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึง่มักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และ

กลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่าย

ลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพื้นที่วหิาร

บชูาเทพเจา้ สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพืน้ทีใ่ชง้านตา่งส าหรับกษัตรยิแ์ละ

ชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้นลา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าทา่นชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจบุันกรุงทรอยตัง้อยูใ่นเมอืงชานคัคาเล ซึง่

เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง บรเิวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง

แบบจ าลองกรุงทรอย และเรือ่งราวการคน้พบโดยนักโบราณคดี พรอ้มทัง้ภาพ

แผนผังเมอืงทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มซีากเมอืงเกา่ ก าแพง ประต ู

และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกล

ศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและ

ถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย (Trojan Horse) สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุ

ทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตัง้แต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที ่2 

ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ที่นี่เมื่อปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตัง้ของ

สมรภูมริบกัลลโิปลี สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุก

คืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ระยะทาง 30 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        ชานคัคาเล – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – อสิตนับลู –  

                                          แกรนดบ์าซาร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า 

(The Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า  (Sea of Marmara) ความยาว

ทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอื

วา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันทีน่ี่ นอกจากความ 

สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกัน
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ประเทศตุรกอีกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอสิตนับูล จากนัน้น าท่าน

ชมพระราชวงัโดลมาบาเช  (Dolmabahce) ซึ่งใชเ้วลาก่อสรา้งถึง 12 

ปี ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟ

ระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่

ทีส่ดุในโลก  

ระยะทาง 320 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 จากนั้นเดินทางสู่ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) 

หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมัย

สุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กนิเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4 ,000 รา้น ขายของสารพัด ตั ้งแต่ทองหยอง 

เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง 

สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก 

ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก จากนัน้น าทา่นสู่

ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถ

เลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรอืกาแฟ 

รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้ชือ่ของตุรก ีอยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ 

ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก RAMADA PLAZA  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง   อสิตนับลู – ฮปิโปโดม – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  

                                        – อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั – สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชี ือ่

เรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยูห่นา้สเุหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็น

ลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชม สุเหร่าสีน ้า

เงนิ  (Blue Mosque)  สถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ที่มคีวามสวยงามแห่ง

หนึง่  ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และ

ถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ต

ที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด  7 ปี จากนัน้ชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย 
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(Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์

ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ์ ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งที่ย ิง่ใหญ่

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่

ยอด โดมขนาดมหึม ากล างวิห าร แล ะนับ เป็ นตั วอ ย่ า งที่ ดีที่ สุ ด ขอ ง

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเขา้ชมอ่างเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในนครอสิ

ตันบูล สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ้นตั ้งแต่

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

เสากรกีตน้สงูใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสา

เมดูซา่ อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ ่

(พระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ภายในพระราชวงัมีการปิด

ปรบัปรุงบางสว่น อาจจะท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมไดท้ ัง้หมด ทางบรษิทัจงึ

ขอตดัการไปเยีย่มชมพระราชวงั)   

 

 

 

 

 

 

14.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิซาบฮิา โกเคน (SABIHA GOKEN Airport)  ระยะทาง 60 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ1.30 ชม. 

 ***คณะเดนิทางวนัที่ 22 – 29 ก.ย.60 ออกเดินทางจากสนามบิน          

อสิตนับลู เทีย่วบนิที ่QR246 เวลา 19.35 น. และถงึโดฮา เวลา 23.50 น. 

ออกเดนิทางตอ่เทีย่วบนิที ่QR834 เวลา 01.55 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 

12.40 น.*** 

 

 ***คณะเดินทางวนัที่ 8 – 15 พ.ย. 60 ออกเดินทางจากสนามบิน          

อสิตนับลู เทีย่วบนิที ่QR246 เวลา 19.45 น. และถงึโดฮา เวลา 23.55 น. 

ออกเดนิทางตอ่เทีย่วบนิที ่QR834 เวลา 02.20 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 

12.30 น.*** 

 

19.30 น. ออกเดนิทาง โดยเทีย่วบนิที ่QR244  

 ***คณะเดนิทางวนัที ่4 – 11, 11 – 18, 18 – 25, 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 

ออกเดินทางเที่ยวบินที่ QR242 เวลา 21.15 น. และถึงโดฮา เวลา       

01.30 น. ออกเดินทางต่อเที่ยวบินที่ QR834 เวลา 02.20 น. และถึง    
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กรงุเทพฯ เวลา 12.30 น.*** 

23.35 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง        โดฮา – กรงุเทพฯ    

02.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่QR834   

12.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกั

เมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม :  Turkey Big Surprise 

8 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

กนัยายน : 22 – 29  

ตลุาคม : 7 – 14, 14 – 21 

พฤศจกิายน : 4 – 11, 8 – 15, 11 – 18, 18 – 25, 25 พ.ย. – 2 ธ.ค. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 29,911.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 29,911.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 29,911.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
29,911.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  16,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 35 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (เทา่กบั 24 USD หรอื 800 บาท) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
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3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมดัจ าทันท ี

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน 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 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

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

2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้มส่ามรถหาหอ้งพกัไดเ้พยีงพอตอ่คณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอืน่แทน 

 


