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• นําทา่นเยอืนจกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire)  

• เที#ยวอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดนคาบเกี�ยว 2 ทวปี  

• เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิ�ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ  

Ottoman Empire and Beautiful Riviera 2  
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

 เร ิ#มเพยีง 36,900.- 
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• ชมมา้ไมจ้ําลองที#เมอืงทรอย (Troy) เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)   

• ตื#นตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุคาเล (Pamukkale)  

• นําทา่นลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนี�ยน อันสวยงามที�เมอืงอนัตาเลยี(Antalya)  

(Option) ข ึYนบอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia)  

เพื#อชื#นชมดนิแดนที#มภีมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึ#งเกดิจากลาวาภเูขาไฟ 

 

 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที#   1-10 เม.ย. 61 45,900.- 
วนัที#   6-15, 9-18, 13-22, 20-29 พ.ค. 61 36,900.- 
วนัที#   1-10, 3-12, 8-17 ม.ิย. 61 36,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที#ยง คํ#า 
โรงแรมที#พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกยี– ชมระบําหนา้ทอ้ง ✈ ✈ O UCHISAR CAVE KAYA 

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

4 คอนยา่ – แอสเพนโดส – อนัตาเลยี – ลอ่งเรอืเมดเิตอรร์เินี�ยน O O O RAMADA PLAZA 

5 อนัตาเลยี – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย O O O PAM THERMAL 

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

7 อชิเมยีร ์– มา้ไมจํ้าลองแหง่ทรอย – ชานัคคาเล O O O KOLIN 

8 
ชานัคคาเล – อสิตันบลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส –  

แกรนดบ์าซาร ์– ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
O O O RAMADA PLAZA 

TEKSTILKENT 

9 
พระราชวังโดลมาบาเช – อา่งเกบ็นํTาใตด้นิเยเรบาตัน– ฮปิโปโดม 

– สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – สนามบนิ 
O O X  

10 โดฮา – กรงุเทพฯ    ✈ ✈  ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

22.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและ

 



ADA-QR002     หนา้ 3 จาก 15 

อํานวยความสะดวก 

วนัที#สองของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบาํหนา้ทอ้ง 

02.05 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� QR 837 

***คณะเดนิทางวนัที# 1-10 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 02.05 น. และ

ถงึกรงุโดฮา เวลา 05.15 น.*** 

 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  

07.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอาดานา โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� QR 438  
 

11.25 น. ถงึสนามบนิอาดานา  ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชั�วโมง) ผา่นขั Tนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัTนเดนิทางสูเ่มอืงคปัปา

โดเกยี (Cappadocia) ชื�นชมดนิแดนที�มภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึ�งเกดิจาก

ลาวาภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพืTนที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลา

หลายลา้นปี  เมื�อวันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มา

เรื�อยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรง

ต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที�งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั�งสวรรคบ์นดนิ จน

ไดช้ื�อว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตั Tงจากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

 
 
 
ระยะทาง 265 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม. 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

 ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืYนเมอืงตา่งๆ ของตรุกี

อนัลอืชื#อที#นา่ตื#นตาตื#นใจ 

 

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม UCHISAR CAVE KAYA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที#สามของการเดนิทาง   คปัปาโดเกยี –  เกอเรเม – นครใตด้นิ – คอนยา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ** สําหรบัทา่นใดที#สนใจขึYนบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี 

จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยี

ในอกีมมุหนึ#งที#หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ั#วโมง (คา่ข ึYน

บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา US 200 ตอ่ 1 ทา่น) **  

นําคณะออกเดนิทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) นําท่านเยี�ยมชมพพิธิภัณฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนา

ครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดย

การขดุถํTาเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชน

เผา่ลัทธอิื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์จากนัTนนําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) 

คุณภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซืTอตามอัธยาศัย  นําท่านชมนคร

ใตด้นิ (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ�งเป็นที�หลบซอ่น

จากการรกุรานของขา้ศกึพรอ้มทั Tงยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ นําท่านชื�นชมดนิแดนที�มภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึ�ง

เกดิจากลาวาภเูขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพืTนที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็น
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เวลาหลายลา้นปี  เมื�อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรื�อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิ

และเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที�งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั�ง

สวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื�อว่า “ดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตั Tงจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของ

ตรุก ี

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อาหารพืTนเมอืง 

บา่ย จากนัTน แลว้นําท่านออกเดินทางสู่เมอืงคอนย่า (Konya) ซึ�งเคยเป็นเมือง

หลวงของอาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั Tงยังเป็นศูนยก์ลางที�

สําคัญของภูมภิาคแถบนีTอกีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้ง

ทางสบายๆที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทางของประเทศตุรก ีนําท่านเขา้

ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum)   หรอืสํานักลมวน เริ�มกอ่ตั Tง

ขึTนในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซึ�งเชื�อกันว่า ชายคนนีTเป็น

ผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนที�นับถอืศาสนาครสิตใ์ห ้

เปลี�ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืTนฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ี�ดรีะหวา่งกนั 

 
ระยะทาง 235 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม ANEMON หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที#ส ี#ของการเดทาง  คอนยา่ – แอสเพนโดส – อนัตาเลยี – ลอ่งเรอืทะเลเมดเิตอรร์เินี#ยน – 

                                          ฮดิริล์คิ ทาวเวอร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืงแอสแพนโดส (Aspendos) นําท่านชมโรงละครที�

มคีวามยิ�งใหญ่ Roman Theater ซึ�งมคีวามสวยงามและสามารถจุผูช้มได ้

ประมาณ 20,000 คน โดยมเีวทแีสดงดา้นหลังที�ถูกสรา้งขึTนหลายชั Tนเหมอืนกับอ

พาร์ตเมนท ์ที�มหีอ้งสําหรับนักแสดงเพื�อไวเ้ปลี�ยนเครื�องแต่งกาย นอกจากนัTน

ทางดา้นซา้ยและดา้นขวายังมทีางที�ยื�นออกไปเหมอืนกับระเบยีงที�ตดิต่อกับที�นั�ง 

ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงาม ประดับตกแต่งดว้ยหนิออ่นพรอ้มดว้ยภาพที�

แกะสลักอยา่งงดงาม ดา้นนอกยงัแบง่ออกเป็นสามสว่นที�ประดับดว้ยนํTาพุ และยัง

มซีากโบราณอื�นๆ เชน่ เสาที�ถกูตกแตง่อยา่งสวยงามที�อยูบ่นทางเดนิ 

ระยะทาง 295 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 
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เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง   

บา่ย จากนัTนออกเดนิทางไป เมอืงอันตาเลีย (Antalya) เป็นเมอืงท่องเที�ยวแถบ

ชายฝั�งทะเลที�ตั Tงอยูร่มิชายฝั�งทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซึ�งตั Tงอยู่ทางตะวันตกเฉียง

ใตข้องประเทศตุรก ีเป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรม์าชา้นาน ประมาณ 150 ปีก่อน

ครสิตกาล สําหรับตัวเมอืงนัTนตั Tงอยู่บนที�ราบแถบชายฝั�งแคบๆ ที�ลอ้มรอบดว้ย

ภเูขาและทอ้งทะเลอันงดงาม และไดรั้บการยกย่องว่าเป็น “รเิวยีรา่แหง่ตุรก”ี 

นําท่านเที�ยวชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ รวมถงึกําแพงเมอืง ซึ�งเป็น

ที�ตั Tงของ ฮดิริล์คิ ทาวเวอร  ์(Hidirlik Tower) เป็นอีกหนึ�งหอคอยที�มี

ความสําคัญ ซึ�งสรา้งขึTนจากหินสีนํT าตาลอ่อนเพื�อใชเ้ป็นป้อมปราการ หรือ

ประภาคารในอดตี ปัจจุบันหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นอาหาร

มากมาย จากนัTนนําท่านสู ่ประตเูฮเดยีน (Hadrian’s Gate) เป็นประตูชยัซึ�ง

สรา้งตามชื�อของจักรพรรดโิรมันเฮเดรยีน ในชว่งศตรรษที� 2 จากนัTนนําท่านชม

ท่าเรือโบราณ ปัจจุบันนีTไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิT งที�สําคัญสําหรับ

นักท่องเที�ยวโดยยังคงเคา้โครงเดมิไว ้จากนัTนนําท่าน ลอ่งเรอืชมความงาม

ของอา่วที#เป็นสว่นหนึ#งของทะเลเมดเิตอรร์เินี#ยน (Mediterranean Boat 

Trip) ใหท้า่นไดส้ัมผัสธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ โดยเรอืจะพาท่านลัดเลาะไปตาม

หนา้ผาตา่งๆ และพาทา่นไปชมนํTาตกที�ไหลจากหนา้ผาลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนี�ยน    

 
 
ระยะทาง 25 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี
 
 
 
 
 
 

 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม RAMADA PLAZA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที#หา้ของการเดนิทาง อนัตาเลยี – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เที#ยวเมอืงปามุคคาเล 

(Pamukkale) เป็นนํTาตกหินปูนสีขาวที�เกดิขึTนจากธารนํTาใตด้นิที�มีอุณหภูมิ

ประมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ�งเป็นที�มแีร่หนิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยู่

ในปรมิาณที�สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที�ตั Tงอยูห่า่งออกไปทางทศิ

เหนือ รนิเออ่ทน้ขึTนมาเหนือผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริTว เป็น

แอ่ง เป็นชั Tน ลดหลั�นกันไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอัน

สวยงามแปลกตาที�โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที�ใดเหมอืน จนทําใหป้ามุก

ระยะทาง 240 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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คาเล่และเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคัญอื�นๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์า

มคุคาเล ่โรงอาบนํTาโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

บา่ย นําทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที�บําบัด

โรค ก่อตั Tงโดยกษัตริย์ยูเมเนสที� 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล 

สถานที�แหง่นีTมแีผน่ดนิไหวเกดิขึTนหลายครั Tงหลังปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศัยอยู่

อกี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่นํTาที�ศักสทิธิg ซ ึ�งปัจจุบันตั Tงอยูใ่นโรงแรมปา

มคุคาเล สถานที�สําคัญอื�นๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํTาโรมัน โบสถ์

สมยัไบแซนไทน ์นําทา่นชมปามคุคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปยุฝ้าย 

(Cotton Castle) ซึ�งเกดิจากนํTาแร่รอ้นที�มแีร่ธาตุแคลเซี�ยม คารบ์อเนต มา

ตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั TนนํTาตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมา

จากปยุฝ้าย ซึ�งนํTาแร่ที�ไหลลงมาแต่ละชั Tนจะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆ

อยา่งสวยงามและน่าอัศจรรย ์นํTาแร่นีTมอีณุหภมูติั Tงแต่ประมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดื�ม เพราะเชื�อว่ามคีุณสมบัตใินการ

รักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรค

ไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชื�อวา่นํTาพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยี

ราโพลสิลอ้มรอบ   

ระยะทาง 69 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง   

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม PLAM THERMALหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที#หกของการเดนิทาง   ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – อชิเมยีร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) นําท่านเดนิทางเขา้สู่ (City of 

Ephesus) ที�ย ิ�งใหญ่และงดงามจนกระทั�งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและ

ยิ�งใหญ่ที�สดุในเอเซยี” เมอืงโบราณที�สมบรูณ์และมั�งคั�งที�สดุ ถนนทุกสายปดูว้ย

หนิออ่น ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแห่งนีTมี

ทางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู ่

ไดแ้ก่ เทพแีห่งปัญญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพี

ระยะทาง 190 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 
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แห่งความรู  ้รูปแกะสลักเทพีทั Tง 4 องค์นีTเ ป็นของจําลอง ส่วนของจริงนัก

โบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลับไปออสเตรยีและตั Tงแสดงอยูท่ี�พพิธิภัณฑก์รุง

เวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึ�งจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร

กลางแจง้ที�ใหญเ่ป็นอนัดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยที�นั�งชมไล่ระดับขึTนไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีาร

จัดการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั Tงคราว หอ้งอาบนํYาแบบโรมนัโบราณ 

(Roman Bath) ที�ยงัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํTาใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทุกวันนีT 

ชมโบสถน์กับญุเซนต ์จอหน์ (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูรสิต์

ที�ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั�วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีใน

ปัจจบุนั 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

บา่ย จากนัTนนําท่านเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี(House of vergin mary) ซึ�ง

เชื�อกันว่าเป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมาอาศัยและสิTนพระชนมใ์นบา้นหลังนีT ถูก

คน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนัชื�อ แอนนา แคเทอรนี เอมเม

อรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลังจากนัTนนําท่าน

เยี�ยมชมโรงงานหนังชั Tนนํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสืTอหนัง

คุณภาพดี ใหท้่านมีเวลาเลือกซืTอ ผลิตภัณฑ์เสืTอหนัง ตามอัธยาศัย จากนัTน

เดนิทางสูเ่มอืงอชิเมยีร ์  

ระยะทาง 98 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 
 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม GRAND BELISH  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที#เจ็ดของการเดนิทาง            อชิเมยีร ์– มา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย – ชานคัคาเล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตั Tงอยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลยี

ห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่นํTาไคซูส ผา่นชม

เมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีที�มคีวามสําคัญของพวกเฮเลนนสิตกิ 

ซึ�งมสีถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที�

สงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ�งผูต้ั Tงถิ�น

ฐานในสมัยนัTนมักเลือกที�สูง ซึ�งมักจะเป็นเนินเขาที�ดา้นหนึ�งเป็นผาชัน และ

ระยะทาง 106 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.30 ชม. 
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กลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ที�เตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นที�ราบเบืTองลา่งที�ราย

ลอ้มป้อมปราการเหล่านีT โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืTนที�วหิาร

บชูาเทพเจา้ สถานที�ศักดิgสทิธิg พระราชวังและพืTนที�ใชง้านต่างสําหรับกษัตรยิแ์ละ

ชนชั Tนสงูเทา่นัTน สว่นประชาชนคนธรรมดาทั�วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง   

 นําทา่นชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจบุันกรุงทรอยตั Tงอยูใ่นเมอืงชานคัคาเล ซึ�ง

เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที�ยวแห่งหนึ�ง บรเิวณกรุงทรอย มีการจัดแสดง

แบบจําลองกรุงทรอย และเรื�องราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทั Tงภาพ

แผนผังเมอืงทรอยที�ถูกสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชั Tน มซีากเมอืงเก่า กําแพง ประต ู

และมา้ไมจํ้าลองแห่งทรอย ซึ�งเปรยีบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกล

ศกึของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและ

ถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย (Trojan Horse) สมควรแกเ่วลานําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึ�งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุ

ทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตั Tงแต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที� 2 

ไดส้รา้งป้อมปราการขึTนที�นี�เมื�อปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดตีเป็นที�ตั Tงของ

สมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัTงที� 1 เมื�อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุก

คืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื�อบีบใหตุ้รกีถอนตัวออกจาก

สงครามโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 30 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 30 นาท ี

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม KOLIN หรอืเทยีบเทา่  

 
 

วนัที#แปดของการเดนิทาง       ชานคัคาเล – อสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั -    

                                         แกรนดบ์าซาร ์ – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านนั�งเรอืเฟอรร์ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์ (Dardanelles) เป็นชอ่งแคบ 

ตั Tงอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที�กั Tนระหว่างคาบสมุทรกัลลโิพล ี

(Gallipoli) ของตรุกสีว่นที�อยูใ่นทวปียโุรปกับตุรกสีว่นที�อยูใ่นทวปีเอเชยี เชื�อม

ทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอเีจยีน (Aegean) เพื�อเขา้สู ่

เมอืงอสิตันบลู (Istanbul)  เมอืงสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชื�อ คอนส

แตนตโินเปิล เป็นเมอืงที�มปีระชากรมากที�สุดในประเทศตุรก ีตั Tงอยู่บรเิวณชอ่ง
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แคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ�งทําใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืง

เดยีวในโลก ที�ตั Tงอยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝั�ง Thrace ของบอสฟอรัส) และ

ทวีปเอเชยี (ฝั�งอนาโตเลีย) ซึ�งในอดีต อสิตันบูลเป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่า

จํานวนมากในบรเิวณนัTน จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีื�อเรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

 จากนัTนนําทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเลดํา 

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

ทั TงสิTน  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั Tงแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอื

วา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันที�นี� นอกจากความ 

สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ี�สําคัญยิ�งในการป้องกัน

ประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไมว่่า

จะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรอืบา้นเรอืนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ�ง

ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั TงสิTน จากนัTนนําท่านสุ่ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

(Spice Market) หรอืตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลอืกซืTอของฝากไดใ้น

ราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึTน

ชื�อของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั�วพทิาชโิอซึ�งมใีหเ้ลือกซืTอมากมาย 

จากนัTนเดนิทางสู ่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) 

หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครั Tงแรกในสมัย

สุลต่านเมหเ์ม็ดที� 2 เมื�อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีTกนิเนืTอที�กว่า 2 แสนตารางเมตร 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า  4,000 รา้น ขายของสารพัด ตั Tงแต่ทองหยอง 

เครื�องประดับ พรม เครื�องเงนิ เครื�องหนัง กระเบืTอง  เครื�องทองแดง ทองเหลอืง 

สนิคา้หัตถกรรม ของที�ระลกึ ฯลฯ ที�นี�เป็นที�นยิมของนักท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก 

ดังนัTนจงึตั Tงราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก 

 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม  RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที#เกา้ของการเดนิทาง       สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – อา่งเก็บนํ Yาใตด้นิ 

                                           เยเรบาตนั – ฮปิโปโดม – พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชีื�อ

เรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั Tงอยูห่นา้สเุหรา่สนํีTาเงนิ เดมิเป็น

ลานแข่งรถมา้และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ นําชม สุเหร่าสีนํ Yา

เงนิ  (Blue Mosque)  สถานที�ศักดิgสทิธิg ทางศาสนา ที�มคีวามสวยงามแห่ง

หนึ�ง  ชื�อนีTไดม้าจากกระเบืTองเคลือบสีนํT าเงินที�ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้น

ใน  และถกูสรา้งขึTนบนพืTนที�ซ ึ�งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสลุต่าน

อาหเ์หม็ตที� 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั Tงหมด  7 ปี จากนัTนชมสุเหรา่เซนต์

โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชื�อในปัจจบุนั พพิธิภณัฑฮ์าเยยี

โซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิายออร์
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โธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลี�ยนเป็นสเุหรา่ ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�

ย ิ�งใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่

อยู่ที�ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที�ดีที�สุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง  

 นําท่านเขา้ชมอา่งเก็บนํ Yาใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึ�งเป็นอโุมงคเ์ก็บนํTาที�มขีนาดใหญ่ที�สดุในนครอสิ

ตันบูล สามารถเก็บนํT าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึTนตั Tงแต่

ครสิตศ์ตวรรษที� 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มี

เสากรกีตน้สงูใหญคํ่Tาเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที�เดน่มากคอื เสา

เมดซูา่ อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บนํTาขนาดใหญ ่

(พระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ภายในพระราชวงัมกีารปิด

ปรบัปรุงบางสว่น อาจจะทําใหไ้มส่ามารถเขา้ชมไดท้ ัYงหมด ทางบรษิทัจงึ

ขอตดัการไปเยี#ยมชมพระราชวงั)  จากนัTนนําท่านชม พระราชวงัโดลมา

บาเช (Dolmabahce) ซึ�งใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบ

พระราชวังยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่นํTาหนัก

ถงึ 4.5 ตัน เครื�องแกว้เจยีระไน และพรมทอผนืที�ใหญท่ี�สดุในโลก 
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16.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิซาบฮิา โกเคน (Sabiha Goken Airport)  
19.30 น. ออกเดนิทาง โดยเที�ยวบนิที� QR 244  

23.35 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  

วนัที#สบิของการเดนิทาง       โดฮา – กรงุเทพฯ    

02.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเที�ยวบนิที� QR 836  
12.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิgในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Tงในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีTาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิgในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิgในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิgในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื#อทา่นทําการซืYอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื#อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที#ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที#ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัYง 

มฉิะน ัYนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัYงส ิYน 

 
 
 
 
 
 
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี#ยนแปลงได ้ 

ท ัYงนีYข ึYนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที#ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

ขอสงวนสทิธิgการยา้ยเมอืงที�เขา้พัก  เชน่ กรณีที�เมอืงนัTนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : Ottoman Empire and Beautiful Riviera 2 10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           1-10 เม.ย. 61  

 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           6-15, 9-18, 13-22, 20-29 พ.ค. 61  

1-10, 3-12, 8-17 ม.ิย. 61  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 45,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ#มเตมิเรื#องโรงแรมที#พกั) 45,900.- 

พกัหอ้งเดี#ยว เพิ#มทา่นละ 5,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 45,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ#มเตมิเรื#องโรงแรมที#พกั) 
45,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั�วเครื#องบนิ ลดทา่นละ  19,000.- 

ช ัYนธุรกจิเพิ#มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ#มตน้ที#ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื#อที#น ั#ง confirm เทา่น ัYน) 50,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ�ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 36,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ#มเตมิเรื#องโรงแรมที#พกั) 36,900.- 

พกัหอ้งเดี#ยว เพิ#มทา่นละ 5,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ#มเตมิเรื#องโรงแรมที#พกั) 
36,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั�วเครื#องบนิ ลดทา่นละ  14,000.- 

ช ัYนธุรกจิเพิ#มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ#มตน้ที#ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื#อที#น ั#ง confirm เทา่น ัYน) 50,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ�ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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1. คา่ตัoวเครื�องบนิ ชั Tนประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื#อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที#) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซืYอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื#องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ#มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีYยประกนัเร ิ#มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีYยประกนัเร ิ#มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที#มอีายตุ ัYงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํTาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิTน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํYามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที#สายการบนิมกีารปรบัขึYนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ#งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ#น, พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 40 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (เทา่กบั 30 USD ) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที#น ั#งจะยนืยนัเมื#อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ัYน 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

เง ื#อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีYรวม 

อตัราคา่บรกิารนีYไมร่วม 
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3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที#ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัTง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึTน 

5. การยื�นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั Tนตอนการยื�นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั Tงแบบหมู่คณะและยื�น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Tงหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัoวเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิgการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัoวเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัoวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึTน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํTาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long 

leg ขึTนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นัTน 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึTนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Tงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิg เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Tงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัYงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที#บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึYนไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั TงนีTทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัoว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

เงื#อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที#เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที#เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที#เกดิข ึYนจรงิ 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิเรื#องต ั�วเครื#องบนิและที#น ั#งบนเครื#องบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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7. กรณียื#นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกดิขึTนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวซี่า / ค่ามัดจําตัoวเครื�องบนิ หรือค่าตัoว

เครื�องบนิ (กรณีออกตัoวเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัYงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิgในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัYงหมด 

 

 

 

 

1. เนื#องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี#ยว 

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

2. โรงแรมสว่นใหญ ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ#งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนื#องจากโรงแรมน ัYนไมส่ามารถจดัหาได ้ 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึTนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิgในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบนํTา ซึ�งขึTนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัTนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนทําใหไ้มส่ามรถหาหอ้งพักไดเ้พยีงพอตอ่คณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอื�นแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิเรื#องโรงแรมที#พกั 


