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HILIGHT 

• เทีย่วอสิตนับลู (Istanbul) ดนิแดน 2 ทวปี  

• เขา้ชมอา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan    

           Saray) ทีม่ขีนาดใหญใ่นนครอสิตนับลู  

• ตืน่ตากบัความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิบั 

           ปามุคคาเล (Pamukkale) 

• ชมทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender)    

• พกัโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตุรก ี

• (Option) ขึน้บอลลูนชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี       

           (Cappadocia)ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนันา่ 

            อศัจรรย ์

 

 

 

Blooming Lavender  

ตรุก ี

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

เดนิทาง : มถินุายน – สงิหาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 34,900.-  
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        ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  25 ม.ิย.-04 ก.ค. 62  34,900.- 

วนัที ่  02-11, 09-18, 16-25 ก.ค. 62 34,900.- 

วนัที ่  23 ก.ค.-01 ส.ค. 62 35,900.- 

วนัที ่  06-15, 13-22, 20-29, 27 ส.ค.-05 ก.ย. 62 35,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์
✈ ✈ ✈  

 

2 
สงิคโปร ์– อสิตลับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช - 

ชานคัคาเล 
   ✈         O                    O 

KOLIN 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – เพอร์
กามมั – วหิารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ–  

บา้นของพระแมม่าร ี

O O O 
GRAND 
BELISH  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
คซูาดาส ึ– ทุง่ลาเวนเดอร ์– ปามุคคาเล –  
ปราสาทปุยฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

O O O 

 
PAM 

THERMAL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ปามุคคาเล ่– คอนยา่ – นครใตด้นิ –  
พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - คปัปาโดเกยี 

O O O 
AVRASYA 

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 คปัปาโดเกยี – เกอเรเม - องัการา่ O O O 
BERA 

ANKARA  

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
องัการา่ -  อสิตนับูล –  
ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั –  

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

O O O 
LIONEL 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 
สุเหรา่สนี า้เงนิ  - สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – อา่งเก็บน า้

ใตด้นิเยเรบาตนั – แกรนดบ์าซาร ์
O O O 

LIONEL 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 สนามบนิ O ✈ ✈  

10 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 5 เคาน์เตอร์

สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

21.10 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 981 

วนัที ่2  สงิคโปร ์– อสิตลับูล – พระราชวงัโดลมาบาเช - ชานคัคาเล 

00.25 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

01.45 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 392 

07.45 น. ถงึ สนามบนิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตรกุ ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาเช 

(Dolmabahce) ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวังยุโรปกับ

แบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแกว้

เจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นน าท่านชมพระราชวงัทอปกาปึ 

(Tokapi Palace) ซึง่ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมัน 

ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอินัล ้าคา่

อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 

ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน 

อาจจะท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมไดท้ัง้หมด) 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าท่านลงเรอืเฟอรร์ ีข่า้มช่องแคบดารด์ะเนลส ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคั

คาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดนิรถ และขนถ่าย

สนิคา้จากเอเชียสู่ยุโรป นับตัง้แต่สุลต่านอาหเ์ม็ดที่ 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ที่น่ีเมื่อปี 

1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 

เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพือ่บบีใหต้รุกถีอน

ตวัออกจากสงครามโลก  

ค า่        รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั          น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่3 ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ าลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ –  

คซูาดาส ึ- บา้นของพระแมม่าร ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าท่านชมและถา่ยรูปคู่กบัมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจุบัน

กรุงทรอยตัง้อยู่ในเมอืงชานคัคาเล ซึง่เป็นเมืองศูนยก์ลาง น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอร์

กามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจียนประมาณ 30 กม.

ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่ีความส าคัญของพวกเฮเลน
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นสิตกิ ซึง่มสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที่สูง 

เป็นโครงสรา้งฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัย

นัน้มักเลอืกที่สูง ซึง่มักจะเป็นเนินเขาที่ดา้นหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของ

มหานครใหญ่ ที่เตบิโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี โดย

เมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ทีว่หิารบูชาเทพเจา้ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์พระราชวัง

และพืน้ทีใ่ชง้านตา่งส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเท่านัน้ สว่นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะ

อยู่ในสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากน ัน้น าท่านเดนิสู่เมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) น าทา่นเขา้ชมเมอืงโบราณเอ

เฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิง่ใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารกึว่า “มหานครแห่งแรก

และยิง่ใหญ่ที่สุดในเอเซยี” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดว้ยหิน

ออ่น ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 ทาง 

โดยบรเิวณประตทูางเขา้มีรูปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพี

แห่งคณุธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูปแกะสลกัเทพทีัง้ 4 องคน้ี์

เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลับไปออสเตรียและตัง้

แสดงอยู่ทีพ่พิธิภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน 

เป็นโรงละครกลางแจง้ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมีลานแสดงตรง

กลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดบัขึน้ไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียู่และมกีารจัดการ

แสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยัง

คงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันน้ี ชมโบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตท์ี่ออกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่ว

ดนิแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน น าท่านเขา้ชมบา้นของพระแม่มาร ี

(House of Virgin Mary) ซึง่เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยและ

สิน้พระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา 

แคเทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากนัน้ น าท่าน

เยีย่มชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ เสือ้หนัง

คณุภาพด ีพรอ้มแบบดไีซนท์ีท่ันสมัย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GRAND BELISH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 คซูาดาส ึ– ทุง่ลาเวนเดอร ์– ปามุคคาเล - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู่ทุง่ลาเวนเดอร ์(Lavender) บรเิวณหมู่บา้น Kuyucak ชมความ

สวยงามของทุง่ดอกลาเวนเดอรท์ ีม่คีวามกวา้งถงึกวา่ 30 ตารางกโิลเมตร ซึง่โดย

ปกตจิะออกดอกบานสะพร ัง่ใหท้า่นไดช้ม ในช่วงเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม ของ

ทกุปี (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) โดยดนิแดนแถบนีถ้อืเป็นพืน้ทีห่ลกัในการปลูกดอก

ลาเวนเดอร ์กวา่ 90% ของผลติภณัฑท์ ัง้หมดในประเทศ ใหเ้วลาทา่นอสิระถา่ยรูป
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กบัทุง่ลาเวนเดอร ์ตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) 

เทีย่วเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale)    เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิ

ทีม่อีณุหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีร่หนิปูน (แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยู่

ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิ

เอ่อทน้ขึน้มาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิร ิยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชัน้ 

ลดหลัน่กนัไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาที่โดด

เดน่เป็นเอกลกัษณย์ากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮยีราโพลสิ ไดร้ับ

การยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 

1988 ส าคญัอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล ่โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไท 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) 

ซึง่เกดิจากน ้าแร่รอ้นทีม่แีร่ธาตแุคลเซีย่มคารบ์อเนต มาตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา 

ซอ้นกนัเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปุยฝ้าย ซึง่น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะ

แข็งเป็นหนิปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย ์น ้าแร่น้ีมีอุณหภูมติัง้แต่

ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนิยมไปอาบหรือน ามาดืม่ เพราะเชือ่ว่ามี

คณุสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสูง โรคทางเดนิปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่วา่น ้าพุรอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมืองเฮยี

ราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลสิ ไดร้ับการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ 

น าทา่นชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที่บ าบัดโรค 

ก่อตัง้โดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานที่แห่งน้ีมี

แผ่นดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลงัปี ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศยัอยู่อกี ศนูยก์ลางของเฮยีรา

โพลิสเป็นบ่อน ้าที่ศักสิทธิ์ ซ ึ่งปัจจุบันตัง้อยู่ในปามุคคาเล สถานที่ส าคัญอื่นๆ ไดแ้ก ่

พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบน ้าโรมัน โบสถส์มัยไบแซนไทน์ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PAM THERMAL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่5 ปามุคคาเล ่– คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา - คปัปาโดเกยี 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร

เซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ส าคัญของภูมภิาคแถบน้ีอกี

ดว้ย ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอด

สองฝ่ังทางของประเทศตุรก ีแลว้น าท่านเขา้ชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึง่

เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิีชวีติ

ความเป็นอยู่ใตด้ ินพรอ้มสรรพ  น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เมฟลานา (Mevlana 

Museum ) หรอืส านักลมวน เริม่กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ี



   

   
   

  

 QE3IST-SQ001   หนา้ 6 จาก 13 

 
 

ซึง่เชือ่กนัวา่ ชายคนน้ีเป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้ักชวนคนที่นับ

ถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานับถือศาสนาอสิลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธท์ี่ดี

ระหวา่งกนั 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนที่มีภูมปิระเทศอันน่า

อัศจรรยซ์ ึง่เกดิจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถม

เป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่วนัเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มา

เรื่อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนินเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ 

เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนไดช้ื่อว่า 

“ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดร้ับการแตง่ตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุก ี

ค า่       รับประทานอาหารค า่ 

 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืงตา่งๆ ของตุรกอีนัลอืชือ่ที่

นา่ตืน่ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม AVRASYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่6 คปัปาโดเกยี – เกอเรเม - องัการา่ 

 ** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้ง

ออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่า

ชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (ค่าข ึน้บอลลูนไม่ไดร้วมอยู่ในค่า

ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 230 USD ต่อ 1 ทา่น รบกวนตดิต่อสอบถามแจง้

ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูล

และค าแนะน าเทา่น ัน้) ** ส าหรับท่านทีไ่ม่ไดจ้องทัวรบ์อลลนู ตอ้งรอคณะอยู่ทีโ่รงแรม 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะออกเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เยี่ยมชมพพิิธภณัฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง 

ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวน

มากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ที่ไม่เห็นดว้ยกับ

ศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงาน

เซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คณุภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืก

ซือ้ตามอธัยาศยั  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงองัการา่ (Ankara) เมืองหลวงในปัจจุบันของตุรก ีเมือง

แห่งมนตเ์สน่หท์ีผ่สมผสานกนัระหวา่งยุโรปและตะวันออกกลางอย่างลงตัว เมืองที่เต็มไป

ดว้ยศลิปะโรมัน และมัสยดิในศลิปะไบเซนไทน ์

ค า่         รับประทานอาหารค า่ 
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ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  BERA ANKARA หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่7  
องัการา่ -  อสิตนับูล – ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั –  

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกบั Kocatepe Mosque Ankara สรา้งในศลิปะนีโอออตมาน เมือ่ปี 1967 

และถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงอังการ่า  จากนั้นน าเดินทางสู่สุสานอตาเตริก์ 

(Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณส์ถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึง่

เป็นผูน้ าในสงครามกู ้อสิรภาพของตุรกหีลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตุรก ี

และประธานาธบิดคีนแรกเป็นสสุานของ Ismet Inonu ประธานาธบิดคีนที่ 2 ของตุรกดีว้ย 

อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 -1953 ใน

ธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

เดนิทางสู่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมื่องส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนส

แตนตโินเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอส

ฟอรัส (Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 

2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึง่ใน

อดตี อสิตนับูลเป็นเมอืงส าคัญของชนเผ่าจ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึส่งผลใหอ้สิตันบูลมี

ชือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นช่องแคบที่เชือ่มทะเลด า (The 

Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ ประมาณ 32 

กโิลเมตร ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวปียุโรปและ

สุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยัง

เป็นจุดยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตล์

ยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของ

ฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึน้

ชือ่ของตรุก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย   

ค า่         รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่8 
สุเหรา่สนี า้เงนิ  - สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย – อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั –  

แกรนดบ์าซาร ์

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่จตัุรสัสุลต่านอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชือ่เรียก

โบราณคอื ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้
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และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ น าท่านเข้าชมสุเหร่าสีน ้าเง ิน   (Blue 

Mosque)  สถานที่ศักดิส์ทิธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อน้ีไดม้าจาก

กระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นในและถูกสรา้งขึน้บนพื้นที่ซ ึง่เคยเป็น

วงัของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทัง้หมด 

7 ปี  จากนัน้น าทา่นเขา้ชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือ

ชือ่ในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์อง

ครสิตศ์าสนา นกิายออรโ์ธดอกส ์ตอ่มาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์ถือเป็น

สิง่ก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย 

 

น าท่านเข้าชมอ่างเก็บน า้ใต้ด ินเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึง่เป็นอุโมงคเ์ก็บน ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอสิตันบูล 

สามารถเก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลกูบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 

เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่ค ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 

336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดูซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิ

ของอุโมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ่ เดนิทางสู่ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered 

Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมัย

สุลต่านเมห์เ ม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเ น้ือที่กว่า 2 แสนตารางเมตร 

ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 4,000 รา้น ขายของสารพัด ตัง้แต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม 

เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของที่ระลกึ 

ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ดงันัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสูง 

ควรตอ่รองราคาใหม้าก  

ค า่         รับประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั        น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม LIONEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่9 สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอสิตลับูล 

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เทีย่วบนิที ่SQ 391 

วนัที ่10 สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ 

05.00 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

07.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่SQ 970 

08.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิดว้ยความสวสัดภิาพ 
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กรณุาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ

  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุุก

ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : Blooming Lavender  

ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

25 ม.ิย.-04 ก.ค. 62 34,900 34,900 34,900 34,900 17,900 6,900 

02-11 ก.ค. 62 34,900 34,900 34,900 34,900 17,900 6,900 

09-18 ก.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 
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16-25 ก.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 

23 ก.ค.-01 ส.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 

06-15 ส.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 

13-22 ส.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 

20-29 ส.ค. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 

27 ส.ค.-05 ก.ย. 62 35,900 35,900 35,900 35,900 17,900 6,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่าตรุก ี

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2.  หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

      กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ        

      คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

3.  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

      สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

      สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

      คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.  คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3.  คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4.  คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5.  คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6.  คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7.  คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8.  คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ 

     จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,     

     คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (40 USD ) 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (30 USD ) 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
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3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ 

    เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท    

    และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ 

    เลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื  

    คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุล 

     ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะได้

เป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


