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SUPER SAVE OTTOMAN 
9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

 เร ิ4มเพยีง 24,922.- 



• นําทา่นเยอืนจกัรวรรดอิอตโตมนั (Ottoman Empire)  
• เที4ยวอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดนคาบเกี/ยว 2 ทวปี  
• เขา้ชมพพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิ/ง

มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง  
• ชมมา้ไมจ้าํลองที4เมอืงทรอย (Troy) เยอืนเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)   
• ตื4นตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบัปามคุคาเล (Pamukkale)  

 (Option) ขึNนบอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia)  

เพื4อชื4นชมดนิแดนที4มภีมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึ4งเกดิจากลาวาภเูขาไฟ 

***ฟร ีบรกิารรถบสัจากศนูยก์ารคา้ SHOW DC (RCA) สง่ถงึสนามบนิอูต่ะเภา  

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที4   12-20 ม.ีค. 61 24,922.-

วนัที4    7-15, 14-22, 21-29 พ.ค. 61 25,922.-

วนัที4    4-12 ม.ิย. 61 25,922.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที4ยง คํ4า
โรงแรมที4พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิอูต่ะเภา –โดฮา – องัการา ✈ ✈ ✈ BERA HOTEL

2
องัการา- คปัปาโดเกยี –  นครใตด้นิ - เกอเรเม – ชมระบําหนา้

ทอ้ง
O O O TASSARAY HOTEL

3 คปัปาโดเกยี  – คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - ปามคุคาเล O O O COLOSSAE HOTEL

4
ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คู

ซาดาส ึ- เมอืงโบราณเอเฟซสุ - บา้นพระแมม่ารี
O O O LE BLEU HOTEL

5 เพอรก์ามมั – มา้ไมจํ้าลองแหง่ทรอย – ชานัคคาเล O O O KOLIN HOTEL

6
ชานัคคาเล – อสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส -    

แกรนดบ์าซาร ์ – ตลาดสไปซ ์มารเ์กต็
O O O RAMADA PLAZA 

7
จัตรัุสสลุตา่นอาหเ์หม็ด - สเุหรา่สนํีUาเงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย –  

อา่งเกบ็นํUาใตด้นิ - เยเรบาตนั – ฮปิโปโดม
O O O RAMADA PLAZA 

หนา้ %  จาก %2 14



8 พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ  – โดฮา O O ✈

9 โดฮา – สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ   ✈ ✈ X

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – อูต่ะเภา –โดฮา – องัการา

05.00 
น. 

คณะพรอ้มกนัที4 ศนูยก์ารคา้ SHOW DC (RCA) โดยมเีจา้หนา้ที4 คอย

อาํนวยความสะดวก จดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

เพื4อนําทา่นโดยสารรถบสัสูส่นามบนิอูต่ะเภา 

***คณะเดนิทางวนัที4 12-20 ม.ีค. 61 พรอ้มกนัที4ศนูยน์ดัหมายเวลา 

03.00 น.***

คณะพรอ้มกนัที4 ทา่อากาศยานอูต่ะเภา บรเิวณอาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ QATAR AIRLINES

09.05 
น.

ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานอูต่ะเภา โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์ เที/ยวบนิ

ที/ QR 829 

***คณะเดนิทางวนัที4 12-20 ม.ีค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 07.50 น. และ

ถงึกรงุโดฮา เวลา 11.40 น.***

12.20 
น.

เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพื/อรอเปลี/ยนเครื/อง

15.30 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุองัการา โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เที/ยวบนิที/ QR 257 

***คณะเดนิทางวนัที4 12-20 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางจากกรงุโดฮา เวลา 

15.05 น. และถงึกรงุองัการา เวลา 19.20 น.***

19.30 
น.

ถงึสนามบนิองัการา เอเซนโบกา้  ประเทศตรกุ ี (Turkey) (เวลาทอ้งถิ/นชา้

กวา่ประเทศไทย 4 ชั/วโมง) ผา่นขั Uนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม BERA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4สองของการเดนิทาง    องัการา- คปัปาโดเกยี –  นครใตด้นิ - เกอเรเม – ชมระบาํหนา้ทอ้ง

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หนา้ %  จาก %3 14



จากนัUนเดินทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื/นชมด ินแดนที/ม ี

ภมูปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึ/งเกดิจากลาวาภเูขาไฟที/ไหลออกมาปกคลมุพืUนที/เป็น

บรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื/อวนัเวลาผา่นไป พาย ุ ลม ฝน 

และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรื/อยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุเขารอ่ง

ลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศที/งดงาม แปลกตา

และน่าอศัจรรย ์ดั/งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื/อวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และ

ไดรั้บการแต่งตั Uงจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี นําท่านชมนครใตด้นิ (Underground City 

Derinkuyu or Kaymakli) ซึ/งเป็นที/หลบซอ่นจากการรกุรานของขา้ศกึพรอ้ม

ทั Uงยงัมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ นําทา่น

ชื/นชมดนิแดนที/มภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึ/งเกดิจากลาวาภูเขาไฟที/ไหลออก

มาปกคลมุพืUนที/เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื/อวนัเวลาผา่น

ไป พาย ุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดนิ มาเรื/อยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปร

สภาพเป็นหบุเขารอ่งลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศ

ที/งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดั/งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ื/อวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่ง

นางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตั Uงจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี

ระยะทาง 286 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.45 ชม.

เที4ยง
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพืUนเมอืง

นําคณะออกเดนิทาง สูเ่มอืงเกอเรเม (Goreme) นําทา่นเยี/ยมชมพิ พธิภัณฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ/งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์

ในชว่ง ค.ศ. 9 ซึ/งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี/ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุ

ถํUาเป็นจํานวนมากเพื/อสรา้งโบสถ ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่า

ลัทธอิื/นที/ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ จากนัUนนําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม 

(Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) 

คณุภาพดขีองประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซืUอตามอธัยาศยั 

คํ4า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

ชมระบาํหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืNนเมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนั

ลอืชื4อที4นา่ตื4นตาตื4นใจ

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม TASSARAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที4สามของการเดนิทาง   คปัปาโดเกยี  – คอนยา่ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - ปามคุคาเล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หนา้ %  จาก %4 14



 ** สาํหรบัทา่นใดที4สนใจขึNนบอลลนูชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะ

ตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกี

มุมหนึ4งที4หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ั4วโมง (คา่ขึNน

บอลลนูไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา US 200 ตอ่ 1 ทา่น) **  

จากนัUน แลว้นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) ซึ/งเคยเป็นเมอืงหลวง

ของอาณาจักรเซลจคูในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั Uงยงัเป็นศนูยก์ลางที/สําคญั

ของภมูภิาคแถบนีUอกีดว้ย ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันยีภาพสองขา้งทางสบายๆ

ที/งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั/งทางของประเทศตรุก ี นําทา่นเขา้ชม พพิธิ

ภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum)   หรอืสํานักลมวน เริ/มกอ่ตั UงขึU นในปี 

ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รบู ีซึ/งเชื/อกันวา่ ชายคนนีUเป็นผูว้เิศษของ

ศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนที/นับถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี/ยนมา

นับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืUนฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ี/ดรีะหวา่งกนั

ระยะทาง 235 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพืUนเมอืง

บา่ย จากนัUนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เที4ยวเมอืงปามุค

คาเล (Pamukkale) เป็นนํU าตกหนิปูนสี ขาวที/เกดิขึUนจากธารนํUาใตด้นิที/ม ี

อณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ/งเป็นที/มแีรห่นิปนู (แคลเซยีมออกไซด)์ 

ผสมอยูใ่นปรมิาณที/สงูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ที/ตั Uงอยูห่า่งออกไป

ทางทศิเหนอื รนิเออ่ทน้ขึUนมาเหนอืผวิดนิ และทําปฏกิริยิาจับตวัแข็งเกาะกนัเป็น

ริUว เป็นแอง่ เป็นชั Uน ลดหลั/นกนัไปตามภมูปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิ

อันสวยงามแปลกตาที/โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที/ใดเหมอืน จนทําใหป้า

มกุคาเลแ่ละเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 สําคญัอื/นๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑป์า

มคุคาเล ่โรงอาบนํUาโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์

ระยะทาง 400 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 5 

ชม. 

คํ4า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม COLOSSAE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที4ส ี4ของการเดนิทาง  ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คซูา

ดาส ึ

                                         - เมอืงโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแมม่ารี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หนา้ %  จาก %5 14



 นําท่านชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton 

Castle) ซึ/งเกดิจากนํUาแรร่อ้นที/มแีรธ่าตแุคลเซี/ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิ

เป็นลกัษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั UนนํUาตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึ/ง

นํUาแร่ที/ไหลลงมาแต่ละชั Uนจะแข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงาม

และน่าอัศจรรย ์ นํUาแร่นีUมอีณุหภมูติั Uงแตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส 

ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดื/ม เพราะเชื/อว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรค

หวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ใน

อดตีกาลชาวโรมนัเชื/อวา่นํUาพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้ จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลิ

สลอ้มรอบ จากนัUนนําทา่นชมเมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตี

เป็นสถานที/บําบดัโรค กอ่ตั Uงโดยกษัตรยิย์เูมเนสที/ 1แหง่แพรก์ามมุ ในปี 190 กอ่น

ครสิตก์าล สถานที/แหง่นีUมแีผน่ดนิไหวเกดิขึUนหลายครัUงหลงัปี ค.ศ 1334 จงึไมม่ี

คนอาศยัอยูอ่กี ศนูยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบอ่นํUาที/ศกัสทิธิ ̂ซึ/งปัจจบุนัตั Uงอยูใ่น

โรงแรมปามคุคาเล สถานที/สําคญัอื/นๆ ไดแ้ก ่ พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล โรงอาบนํา้

โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง 

บา่ย ออกเดนิทางไปเมอืงคซูาดาส ึ (Kusadasi) นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโบราณ

เอเฟซุส (City of Ephesus) ที/ยิ/งใหญแ่ละงดงามจนกระทั/ งจารกึวา่ “มหานคร

แหง่แรกและยิ/งใหญท่ี/สดุในเอเซยี” เมอืงโบราณที/สมบรูณแ์ละมั/งคั/งที/สดุ ถนนทกุ

สายปดูว้ยหนิออ่น ชมหอ้งสมดุเซลซุส (The Library of Celsus)  หอ้งสมดุ

แหง่นีUมทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตทูางเขา้มรีปูแกะสลกัเทพ ี 4 องคป์ระดบั

อยู ่ ไดแ้ก ่ เทพแีหง่ปัญญา เทพแีหง่คณุธรรม เทพแีหง่ความเฉลยีวฉลาด และ

เทพแีหง่ความรู ้ รูปแกะสลักเทพทีั Uง 4 องคน์ีUเป็นของจําลอง สว่นของจรงินัก

โบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลับไปออสเตรยีและตั Uงแสดงอยู่ที/พพิธิภัณฑก์รุง

เวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึ/งจคุนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร

กลางแจง้ที/ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตรุก ี มลีานแสดงตรงกลาง

แวดลอ้มดว้ยที/นั/งชมไล่ระดับขึUนไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีาร

จัดการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นครั Uงคราว หอ้งอาบนํ Nาแบบโรมนัโบราณ 

(Roman Bath) ที/ยงัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํUาใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวนันีU 

จากนัUนนําทา่นเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี (House of vergin mary) ซึ/ง

เชื/อกนัวา่เป็นที/สดุทา้ยที/พระแมม่ารมีาอาศัยและสิUนพระชนมใ์นบา้นหลังนีU ถกูคน้

พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมนัชื/อ แอนนา แคเทอรนี เอมเมอริ

ช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลงัจากนัUนนําทา่นเยี/ยม

ชมโรงงานหนังชั Uนนํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสืUอหนังคุณภาพ

ด ีใหท้า่นมเีวลาเลอืกซืUอ ผลติภณัฑเ์สืUอหนัง ตามอธัยาศยั 

ระยะทาง 200 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

คํ4า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม LE BLEU HOTEL หรอืเทยีบเทา่

หนา้ %  จาก %6 14



วนัที4หา้ของการเดนิทาง            เพอรก์ามมั – มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย – ชานคัคาเล

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตั Uงอยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลยี

หา่งจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแมนํ่Uาไคซสู ผา่นชม

เมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมอืงโบราณของกรกีที/มคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนสิตกิ 

ซึ/งมสีถานที/ทอ่งเที/ยวที/สําคญั คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที/

สงู เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ/งผูต้ั Uง

ถิ/นฐานในสมัยนัUนมักเลอืกที/สงู ซึ/งมักจะเป็นเนนิเขาที/ดา้นหนึ/งเป็นผาชัน และ

กลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ ที/เตบิโตรุง่เรอืงอยูบ่นที/ราบเบืUองลา่งที/ราย

ลอ้มป้อมปราการเหลา่นีU โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืUนที/วหิาร

บชูาเทพเจา้ สถานที/ศกัดิส̂ทิธิ ̂ พระราชวงัและพืUนที/ใชง้านตา่งสําหรับกษัตรยิแ์ละ

ชนชั Uนสงูเทา่นัUน สว่นประชาชนคนธรรมดาทั/วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้นลา่ง

ระยะทาง 196 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2.50 ชม.

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง 

นําทา่นชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจบุนักรงุทรอยตั Uงอยูใ่นเมอืงชานคัคาเล ซึ/ง

เป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเที/ยวแหง่หนึ/ง บรเิวณกรงุทรอย มกีารจัดแสดงแบบ

จําลองกรงุทรอย และเรื/องราวการคน้พบโดยนักโบราณคด ี พรอ้มทั Uงภาพแผนผัง

เมอืงทรอยที/ถกูสรา้งซอ้นทบักนัถงึ 9 ชั Uน มซีากเมอืงเกา่ กําแพง ประต ูและมา้ไม ้

จําลองแหง่ทรอย ซึ/งเปรยีบเสมอืนสญัญลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบ

โบราณโดยเป็นสาเหตทํุาใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บัมา้

ไมจ้าํลองแห่งทรอย สมควรแก่เวลานําท่านเด ินทางสู่เมอืงชานคัคาเล 

(Canakkale) ซึ/งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถา่ย

สนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตั Uงแตส่ลุตา่นอาหเ์ม็ดที/ 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึUนที/นี/

เมื/อปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นที/ตั Uงของสมรภมูริบกัลลโิปล ี สมัย

สงครามโลกครัUงที/ 1 เมื/อฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรกุคบืหนา้ เขา้ไปยงัชอ่งแคบ

คารด์าแนลส ์เพื/อบบีใหต้รุกถีอนตวัออกจากสงครามโลก

ระยะทาง 30 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 30 นาที

คํ4า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที4หกของการเดนิทาง       ชานคัคาเล – อสิตนับลู – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั -    

                                          แกรนดบ์าซาร ์ – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต    

หนา้ %  จาก %7 14



เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นนั/งเรอืเฟอรร์ี/ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์ (Dardanelles) เป็นชอ่งแคบ ตั Uง

อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที/กั Uนระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพล ี

(Gallipoli) ของตรุกสีว่นที/อยูใ่นทวปียโุรปกบัตรุกสีว่นที/อยูใ่นทวปีเอเชยี เชื/อม

ทะเลมารม์ะรา (Sea of Marmara) กบัทะเลอเีจยีน (Aegean) เพื/อเขา้สู ่เมอืง

อสิตนับลู (Istanbul)  เมอืงสําคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดมิชื/อ คอนสแตนตโิน

เปิล เป็นเมอืงที/มปีระชากรมากที/สดุในประเทศตรุก ี ตั Uงอยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟ

อรัส (Bosphorus) ซึ/งทําใหอ้สิตนับลูเป็นเมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่

ตั Uงอยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝั/ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝั/ง

อนาโตเลยี) ซึ/งในอดตี อสิตนับลูเป็ นเมอืงสําคญัของชนเผา่จํานวนมากในบรเิวณ

นัUน จงึสง่ผลใหอ้สิตนับลูมชีื/อเรยีกแตกตา่งกนัออกไป

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

จากนัUนนําทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ/งเป็นชอ่งแคบที/เชื/อมทะเลดํา 

(The Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์ารา่ (Sea of Marmara) ความยาวทั UงสิUน  

ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตั Uงแต ่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุ

ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที/นี/ นอกจากความ 

สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ี/สําคัญยิ/งในการป้องกัน

ประเทศตรุกอีกีดว้ย  ขณะลอ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไมว่า่

จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ/งลว้น

แลว้แตส่วยงามตระการตาทั UงสิUน จากนัUนนําทา่นสุต่ลาดสไปซ ์ มารเ์ก็ต (Spice 

Market) หรอืตลาดเครื/องเทศ ทา่นสามารถเลอืกซืUอของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา 

ไมว่า่จะเป็นเครื/องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึUนชื/อของตรุก ี

อยา่ง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั/วพทิาชโิอซึ/งมใีหเ้ลอืกซืUอมากมาย จากนัUนเดนิทาง

สู ่ ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนด์

บาซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครั Uงแรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ด

ที/ 2 เมื/อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีUกนิเนืUอที/กวา่ 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้น

คา้กวา่ 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตั Uงแตท่องหยอง เครื/องประดบั พรม เครื/อง

เงนิ เครื/องหนัง กระเบืUอง  เครื/องทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หตัถกรรม ของที/

ระลกึ ฯลฯ ที/นี/เป็นที/นยิมของนักทอ่งเที/ยวเป็นอยา่งมาก ดงันัUนจงึตั Uงราคาสนิคา้

เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควรตอ่รองราคาใหม้าก

คํ4า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม  RAMADA PLAZA หรอืเทยีบเทา่

วนัที4เจ็ดของการเดนิทาง       จตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด - สเุหรา่สนํี Nาเงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย –  

                                            อา่งเก็บนํ Nาใตด้นิ - เยเรบาตนั – ฮปิโปโดม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หนา้ %  จาก %8 14



นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) 

มชีื/อเรยีกโบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั Uงอยูห่นา้สเุหรา่สนํีUาเงนิ 

เดมิเป็นลานแขง่รถมา้และศนูยก์ลางเมอืงในยคุไบแซนไทน ์ นําชม สุเหรา่

สนํี Nาเงนิ  (Blue Mosque)  สถานที/ศกัดิส̂ทิธิ ̂ทางศาสนา ที/มคีวามสวยงาม

แหง่หนึ/ง  ชื/อนีUไดม้าจากกระเบืUองเคลอืบสนํีUาเงนิที/ใชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้น

ใน  และถกูสรา้งขึUนบนพืUนที/ซ ึ/งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์ โดย

สลุตา่นอาหเ์หม็ตที/ 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั Uงหมด  7 ปี จากนัUนชม

สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอืชื/อในปัจจบุนั 

พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์อง

ครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ ต่อมาถูกเปลี/ยนเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็น

พพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นสิ/งกอ่สรา้งที/ย ิ/งใหญท่ี/สดุแหง่หนึ/ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ/ง

มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง จดุเดน่อยูท่ี/ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และ

นับเป็นตวัอยา่งที/ดทีี/สดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

นําทา่นเขา้ชมอา่งเก็บนํ Nาใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึ/งเป็นอโุมงคเ์ก็บนํU าที/มขีนาดใหญท่ี/สดุในนคร

อสิตนับลู สามารถเก็บนํUาไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึUนตั Uงแต่

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

เสากรกีตน้สงูใหญคํ่Uาเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ที/เดน่มากคอื 

เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์กบ็นํUาขนาด

ใหญ ่

คํ4า รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

เขา้สูท่ี/พัก โรงแรม RAMADA PLAZA  หรอืเทยีบเทา่

วนัที4แปดของการเดนิทาง       พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ  – โดฮา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัUนนําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ/งใชเ้วลา
กอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวงัยโุรปกบัแบบอาหรับอยา่ง
สวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญนํ่Uาหนักถงึ 4.5 ตนั เครื/ องแกว้เจยีระไน 
และพรมทอผนืที/ใหญท่ี/สดุในโลก

เที4ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึ/งในอดตีเคยเป็นที/
ประทับของสลุตา่นแหง่ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลาย
เป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิี/ใชเ้กบ็มหาสมบตัอินัลํUาคา่อาท ิ เชน่ เพชร 96 
กะรัต กรชิทองประดบัมรกต เครื/องลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และ
เครื/องทรงของสลุตา่น ฯลฯ (ภายในพระราชวงัมกีารปิ ดปรั บปรงุบางสว่น อาจ
จะทําใหไ้มส่ามารถเขา้ชมไดท้ั Uงหมด)

16.00 น. ออกเดนิทางไป สนามบนิอสิตนับล ู
***คณะเดนิทางวนัที4 12-20 มี .ค. 61 ออกเดนิทางสูส่นามบนิซาบฮิา 
โกเคน (Sabiha Goken Airport)
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19.55 น. ออกเดนิทาง โดยเที/ยวบนิที/ QR 246 
***คณะเดนิทางวนัที4 12-20 ม.ีค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 20.45 น. 
และถงึกรงุโดฮา เวลา 00.55 น.***

23.59 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพื/อรอเปลี/ยนเครื/อง

วนัที4เกา้ของการเดนิทาง       โดฮา – กรงุเทพฯ   

01.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเที/ยวบนิที/ QR 834 
***คณะเดนิทางวนัที4 12-20 ม.ีค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 01.55 น. 
และถงึกรงุโดฮา เวลา 12.30 น.***

12.40 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการที/จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที/ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที/ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที/กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Uงในกรณีที/ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีUาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ/ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี/ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที/ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี/ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที/คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื4อทา่นทาํการซืNอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื4อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที4ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที4ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัNง 

มฉิะน ัNนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัNงส ิNน

หนา้ %  จาก %10 14

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี4ยนแปลงได ้ 

ท ัNงนีNข ึNนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที4ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอสงวนสทิธิก̂ารยา้ยเมอืงที/เขา้พัก  เชน่ กรณีที/เมอืงนัUนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที/ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี/ยนตามความเหมาะสม



โปรแกรม :  Ottoman Good Going 9 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           12-20 ม.ีค. 61  

กาํหนดวนัเดนิทาง:           7-15, 14-22, 21-29 พ.ค. 61  

4-12 ม.ิย. 61  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 24,922.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั) 24,922.-

พกัหอ้งเดี4ยว เพิ4มทา่นละ 5,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 24,922.-

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั)
24,922.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื4องบนิ ลดทา่นละ 13,000.-

ช ัNนธรุกจิเพิ4มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ4มตน้ที4ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื4อที4น ั4ง confirm เทา่น ัNน)
50,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ/ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 25,922.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั) 25,922.-

พกัหอ้งเดี4ยว เพิ4มทา่นละ 5,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 25,922.-

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั)
25,922.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื4องบนิ ลดทา่นละ 14,000.-

ช ัNนธรุกจิเพิ4มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ4มตน้ที4ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื4อที4น ั4ง confirm เทา่น ัNน)
50,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ/ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

หนา้ %  จาก %11 14
อตัราคา่บรกิารนีNรวม 



1. คา่ตัว̀เครื/องบนิ ชั Uนประหยดั ( Economy Class) ที/ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื/อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที/ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที/ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที/ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที/ทอ่งเที/ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื4อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที4) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื/นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืNอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื4องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ4มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีNยประกนัเร ิ4มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีNยประกนัเร ิ4มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที4มอีายตุ ัNงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื/องดื/มที/สั/งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํUาหนักเกนิจาก

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

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที/สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Nามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที4สายการบนิมกีารปรบัขึNนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ4งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ4น, พนกังานขบัรถ  (เทา่กบั 40 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (เทา่กบั 27 USD ) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ/ม 7% และภาษีหกั ณ ที/จา่ย 3% 

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั/วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที4น ั4งจะยนืยนัเมื4อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัNน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี/เดนิทาง ที/มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื/อทําการจองควิยื/นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื/อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

หนา้ %  จาก %12 14

เง ื4อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีNไมร่วม 



4. หากทา่นที4ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที/ กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Uง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที/ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที/เกดิขึUน 

5. การยื/นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Uนตอนการยื/นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Uงแบบหมูค่ณะและยื/น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื/อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที/ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั/งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที/ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั/วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื/องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Uงหมด 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที/นั/งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̀เครื/องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̂ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̀เครื/องบนิ ซึ/งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̀เครื/องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที/เกดิขึUน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

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

ตอ้งเป็นผูท้ี/มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื/นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที/เครื/องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํUาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี/มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี/นั/ง Long 

leg ขึUนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที/เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที/เชค็อนิเทา่นัUน 

 

1. แจง้ยกเลกิ 50 วนั ขึUนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Uงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 35-49 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 20-34 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Uงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัNงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที4บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึNนไป) เนื/องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื/นที/เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที/เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

หนา้ %  จาก %13 14

เง ื4อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที4เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที4เหลอื 25 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึNนจรงิ

ขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องต ัYวเครื4องบนิและที4น ั4งบนเครื4องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ/งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื/อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั UงนีUทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที/ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว̀ และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที/สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื4นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที/เกดิขึUนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื/นวซีา่ / คา่มดัจําตัว̀เครื/องบนิ หรอืคา่ตัว̀เครื/องบนิ 

(กรณีออกตัว̀เครื/องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที/กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัNงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื/องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที/ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัNงหมด 

 

1. เนื4องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี4ยว 

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

2. โรงแรมสว่นใหญ ่ ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ4งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนื4องจากโรงแรมน ัNนไมส่ามารถจดัหาได ้ 

3. กรณีที/มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึUนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ̂นการปรับเปลี/ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื/อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมที/มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที/เป็นหอ้งเดี/ยวอาจเป็นหอ้งที/มขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํUา ซึ/งขึUนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัUนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

5. หากมงีานเทศกาลโรงแรมจนทําใหไ้มส่ามรถหาหอ้งพักไดเ้พยีงพอตอ่คณะ อาจยา้ยไปพักในเมอืงอื/นแทน 
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ขอ้มลูเพิ4มเตมิเร ื4องโรงแรมที4พกั


