
 

   
   
   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

• เทีย่วอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดน

คาบเกีย่ว 2 ทวปี 

• เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) ไดร้บัการ

ขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรย์

ของโลกยคุโบราณ 

• เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus)  มหานครแหง่แรกและ

ยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

• ตืน่ตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาติ

กบัปามคุคาเล (Pamukkale) 

• ชมของล า้คา่ในพระราชวงัทอปกาปึ 

(Topkapi Palace)  ทีย่ ิง่ใหญ ่

• (Option) ขึน้บอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปา

โดเกยี (Cappadocia)ชมดนิแดนทีม่ ี

ภมูปิระเทศอนันา่อศัจรรย ์

 

 

CLASSICAL 

TURKEY 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง : มถินุายน – กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 32,900.-  

 



 

   
   
   

  
 
 

        ก าหนดการเดนิทาง 

 วนัที ่ 18 -27 ม.ิย. 62  32,900.- 

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

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

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

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

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 ดไูบ - องัการา่  ✈    ✈  O 
SERGAH 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 องัการา่ - คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง O O O 
MUSTAFA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – ปามคุคาเล O O O 
 

TRIPOLIS 
หรอืเทยีบเทา่ 

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

ROYAL 
PALACE 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคั
คาเล – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย O O O 

TROIA TUSAN 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
 
อสิตลับลู - ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนี า้เงนิ - ลอ่งเรอืชม
ชอ่งแคบบอสฟอรสั 

O O O 
GOLDEN WAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

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

GOLDEN WAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบนิ O ✈ ✈ 
 

10 กรงุเทพฯ ✈   
 



 

   
   
   

  
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ทางเขา้ ประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์พบเจา้หนา้ทีจ่ะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

วนัที ่2  ดไูบ – องัการา่ 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 371 

05.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

10.00 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรงุซาเกรบ โดยเทีย่วบนิที ่EK 119 

13.45 น. ถงึ สนามบนิเมอืงอสิตลับูล ฝั่งเอเชยี Sabiha Gokcen International Airport 

ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาประมาณ 

4 ชม.) เมอืงหลวงในปัจจุบันของตุรก ีเมอืงแห่งมนตเ์สน่หท์ีผ่สมผสานกันระหว่างยโุรป

และตะวันออกกลางอยา่งลงตัว เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะโรมัน และมัสยดิในศลิปะไบเซน

ไทน ์

ค า่        รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั           น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SERGAH หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่3 องัการา่ - คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอันน่า

อัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วันเวลาผา่นไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มา

เรือ่ยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ 

เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนไดช้ื่อว่า 

“ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บการแตง่ตัง้จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย เดนิทาง สูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเยีย่มชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ (Goreme 



 

   
   
   

  
 
 

ค า่        รับประทานอาหารค ่า  

 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชือ่ที่

นา่ตืน่ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MUSTAFA หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้ง

ออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่า

ชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ข ึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่

ทวัร ์ราคา 230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้

ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่น ัน้) **  

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร

เซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคัญของภมูภิาคแถบนี้อกี

ดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอด

สองฝ่ังทางของประเทศตุรก ีแลว้น าท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึง่เป็นที่

หลบซอ่นจากการรกุรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงัมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความ

เป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ   

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย น าท่ าน เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (Pamukkale)  เที่ยว เมืองปามุคคาเล 

(Pamukkale) เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 

องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นที่มแีร่หนิปูน (แคลเซยีมออกไซด์) ผสมอยู่ในปรมิาณที่สูงมาก 

ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไปทางทศิเหนือ รนิเออ่ทน้ขึน้มาเหนือ

ผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลั่นกันไปตามภูมิ

Open-Air Museum) ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิ

ของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และ

ยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น า

ทา่นเขา้ชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คณุภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่าน

เลอืกซือ้ตามอธัยาศัย   

วนัที ่4 คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – ปามคุคาเล 



 

   
   
   

  
 
 

ประเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงามแปลกตาทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยาก

จะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าใหป้ามกุคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

ค า่        รับประทานอาหารค ่า 

ทีพ่กั  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TRIPOLIS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่5 
ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอ

เฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึง่

เกดิจากน ้าแร่รอ้นทีม่แีร่ธาตุแคลเซีย่ม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา 

ซอ้นกนัเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึง่น ้าแรท่ีไ่หลลงมาแต่ละชัน้จะ

แข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่งสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่นี้มอีุณหภมูติัง้แต่

ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามี

คณุสมบตัใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยี

ราโพลสิลอ้มรอบ  จากนัน้น าทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตี

เป็นสถานที่บ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อน

ครสิตก์าล สถานทีแ่หง่นีม้แีผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศัย

อยู่อกี ศูนยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อน ้าทีศ่ักสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยู่ในโรงแรมปามุค

คาเล สถานทีส่ าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มัยไบแซน

ไทน ์

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย ออกเดนิทางไป เมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโบราณเอ

เฟซุส (City of Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรก

และยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเซยี” เมอืงโบราณทีส่มบรูณ์และมั่งคั่งทีส่ดุ ถนนทุกสายปูดว้ยหนิ

ออ่น ชมหอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุแหง่นีม้ทีางเขา้ 3 ทาง 

โดยบรเิวณประตูทางเขา้มรีูปแกะสลักเทพ ี4 องคป์ระดับอยู ่ไดแ้ก ่เทพแีห่งปัญญา เทพี

แหง่คณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และเทพแีหง่ความรู ้รปูแกะสลักเทพทีัง้ 4 องคน์ี้



 

   
   
   

  
 
 

เป็นของจ าลอง ส่วนของจรงินักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลับไปออสเตรียและตัง้

แสดงอยู่ทีพ่พิธิภัณฑก์รุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 

คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีานแสดง

ตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไล่ระดับขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีาร

จัดการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman 

Bath) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้ หลังจากนัน้น าท่าน

เยีย่มชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House โรงงานผลติเสือ้หนังคุณภาพด ี

ใหท้า่นมเีวลาเลอืกซือ้ ผลติภัณฑเ์สือ้หนัง ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเขา้ชมบา้นของ

พระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัย

และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ 

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

ค า่       รับประทานอาหารค ่า 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TROIA TUSAN หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่6  
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลอง

แหง่ทรอย 

เชา้ 
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจาก

ทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ผา่นชมเมอืงเพอรก์ามมั 

เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึง่มสีถานที่ท่องเทีย่วที่

ส าคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนทีสู่ง เป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีส่งู ซึง่มักจะ

เป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที่เตบิโต

รุ่งเรืองอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างที่รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper 

town) จะเป็นพืน้ทีว่หิารบูชาเทพเจา้ สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพืน้ทีใ่ชง้านต่าง

ส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืง

ดา้นลา่ง 

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวัน  



 

   
   
   

  
 
 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการ

เดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสู่ยุโรป นับตัง้แต่สุลต่านอาหเ์ม็ดที ่2 ไดส้รา้งป้อม

ปราการขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกัลลโิปล ีสมัย

สงครามโลกครัง้ที่ 1 เมือ่ฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยังช่องแคบคาร์

ดาแนลส ์เพือ่บบีใหตุ้รกถีอนตัวออกจากสงครามโลก น าท่านชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไม้

จ าลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) 

ค า่         รับประทานอาหารค ่า 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่7 อสิตลับลู - ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนี า้เงนิ - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านน่ังเรอืเฟอร์รีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์(Dardanelles) เป็นช่องแคบ 

ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทีก่ัน้ระหว่างคาบสมทุรกัลลโิพล ี(Gallipoli) 

ของตุรกสีว่นทีอ่ยูใ่นทวปียุโรปกับตุรกสี่วนทีอ่ยู่ในทวปีเอเชยี เชือ่มทะเลมารม์ะรา (Sea 

of Marmara) กับทะเลอเีจยีน (Aegean)  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอสิตนับูล 

(Istanbul) เมือ่งส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมอืงทีม่ี

ประชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ี

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย เดนิทางสูจ่ตัรุสัสุลตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชี ือ่เรยีกโบราณคอื 

ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั ้งอยู่หนา้สุเหร่าสีน ้ าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และ

ศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าชมสุเหร่าสนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานที่

ศักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่  ชือ่นีไ้ดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิที่

ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซน

ไทน์ โดยสลุต่านอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าท่าน

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) 

เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร 

ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบ

ของทวีปเอเชยีมาพบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไมว่่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตล์



 

   
   
   

  
 
 

ยโุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั       น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่8 
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต - พระราชวงัทอปกาปึ  - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  - แกรนด์

บาซาร ์

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสูต่ลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถ

เลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไม ้

อบแหง้อันขึน้ชื่อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชโิอซึง่มีใหเ้ลือกซื้อ

มากมาย  จากนัน้น าทา่นชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็น

ที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็น

พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทอง

ประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครื่องทรงของสลุต่าน ฯลฯ 

(ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรงุบางสว่น อาจจะท าใหไ้มส่ามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย น าทา่นชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชือ่ในปัจจุบัน 

พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 

นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถกูเปลีย่นเป็นสเุหรา่ ปัจจบุนัเป็นพพิธิภัณฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งที่

ย ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่อยูท่ีย่อด

โดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทีด่ทีี่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  

จากนัน้เดนิทางสู ่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แก

รนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมัยสลุต่านเมหเ์ม็ดที ่

2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กนิเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 

4,000 รา้น ขายของสารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง 

กระเบือ้ง  เครื่องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้่อนขา้งสงู ควรต่อรองราคา

ใหม้าก 

ค า่ 
 รับประทานอาหารกลางค ่า 



 

   
   
   

  
 
 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9 พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการทีทุ่่ม

สรา้งคดิเป็นเงนิในปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรียญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้งถงึ 12 

ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่งสวยงาม 

10.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิ Sabiha Gokcen International Airport 

15.35 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิที ่EK 120 

21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

22.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 

วนัที ่10 กรงุเทพฯ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้



 

   
   
   

  
 
 

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : CLASSICAL TURKEY 10 วนั 7 คนื 

โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

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

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

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

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

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

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

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



 

   
   
   

  
 
 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3-4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  



 

   
   
   

  
 
 

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะ 

ตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (40USD ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30USD ) 

 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 



 

   
   
   

  
 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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



 

   
   
   

  
 
 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

    และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 


