
 

 

 

Belly dance and Pistachio 
ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เดนิทางสบายๆ บนิตรงสูต่รุกโีดยสายการบนิแหง่ชาตเิตอรก์ซิ แอร ์ 

• ชมดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปีท ัง้ยโุรป และ เอชยี 

• เทีย่วครบ ระบเุขา้ชมสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ชดัเจนและครบถว้น 

• ชมความยิง่ใหญข่องอาณาจกัรไบแซนไทนแ์ละออตโตมนัในอดตี 

• พลาดไมไ่ดก้บัการชมมา้ไมจ้ าลองทีเ่มอืงทรอย (Troy)  

(Option) ข ึน้บอลลนูชมภมูทิศันค์ปัปาโดเกยี (Cappadocia) 

เพือ่ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศอนันา่อศัจรรยซ์ึง่เกดิจากลาวาภเูขาไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ก าหนดการเดนิทาง        

ราคาเร ิม่ตน้  37,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 

 

 
วนัที ่  20-29 ม.ค. 62 37,900.- 

วนัที ่  13-22 ม.ีค., 25 ม.ีค.-3 เม.ย. 62 38,900.- 

วนัที ่  2-11 เม.ย.62 , 22 เม.ย.-1 พ.ค. 62 38,900.- 

วนัที ่  15-24 เม.ย.62 42,900.- 

วนัที ่  5-14, 14-23, 22-31 พ.ค. 62 38,900.- 

วนัที ่ 2-11, 14-23, 21-30 ม.ิย. 62 38,900.- 

  

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – อสิตลับลู  ✈ ✈ ✈  

2. 
อสิตลับลู – พระราชวังโดลมาบาเช – อา่งเก็บน ้าใตด้นิ เยเรบาตัน  

– องัการา่  
✈ O O BERA ANKARA 

3. องัการา่ – คัปปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง  O O O MUSTAFA HOTEL 

4. 
คัปปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา –  

ปามคุคาเล  
O O O NINOVA THEMOL 

5. 
คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย –  

เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ  
O O O ROYAL PALACE 

6. ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซสุ – บา้นพระแมม่าร ี O O O IRIS 

7. คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานัคคาเล  O O O KOLIN  

8. 
ชานัคคาเล – เฟอรร์ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับลู –  

แกรนดบ์าซาร ์- ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 
O O O GOLDEN WAY  

9. 
สเุหรา่สนี ้าเงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ –  

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรัส – สนามบนิ 
O O ✈  

10. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   



 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – อสิตลับลู  

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  8 เคาน์เตอร ์S ของสาย

การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

23.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK 69    

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 23.00 น. และถงึอสิ

ตนับลู เวลา 05.20 น.*** 

วนัที ่2: อสิตลับลู – พระราชวงัโดลมาบาเช – อา่งเก็บน า้ใตด้นิ เยเรบาตนั – องัการา่ 

06.20 น. ถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมือ่งส าคัญ

อันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี       

น าท่านถ่ายรูปพระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสุลต่านอับดุลเมจติ ในปี ค.ศ. 

1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการทีทุ่่มสรา้งคดิเป็นเงนิใน

ปัจจุบันถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะแบบพระราชวัง

ยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่น ้าหนักถงึ 4.5 ตัน เครือ่งแกว้เจยีระไน 

และพรมทอผนืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก   จากนัน้เขา้ชมอา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray 

or The Underground Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในนครอสิตันบลู สามารถ

เก็บน ้าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 

เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสาตน้ทีเ่ดน่

มากคอื เสาเมดซูา่ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชมความงามใตด้นิของอโุมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ ่    

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงองัการา่ (Ankara) เมอืงหลวงในปัจจุบันของตรุก ีเมอืงแห่งมนตเ์สน่ห์

ทีผ่สมผสานกนัระหวา่งยโุรปและตะวันออกกลางอยา่งลงตวั เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะโรมนั และมสัยดิใน

ศลิปะไบเซนไทน ์ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BERA ANKARA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: องัการา่ – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหนา้ทอ้ง  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชืน่ชมดนิแดนทีม่ภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรยซ์ ึง่

เกดิจากลาวาภเูขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลมุพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมือ่

วันเวลาผ่านไป พาย ุลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะแผ่นดนิ มาเรือ่ยๆ กอ่ใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหบุ

เขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสารูปทรงต่างๆ เกดิเป็นภมูปิระเทศทีง่ดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์

ดั่งสวรรคบ์นดนิ จนไดช้ือ่ว่า “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยเูนสโก

ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุก ี

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บา่ย น าคณะออกเดินทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าท่านเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 

(Goreme Open-Air Museum) ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิ

ของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการ

ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานทอ

พรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ

ประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพืน้เมอืง ของตรุกอีนัลอืชือ่ทีน่า่ต ืน่ตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MUSTAFA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4: คปัปาโดเกยี – คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – ปามคุคาเล 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลา

อยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง (คา่ข ึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาโดยประมาณ  200 - 

230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจ านงคก์บัหวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทั

เป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มลูและค าแนะน าเทา่น ัน้) **  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงคอนย่า (Konya) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูค

ในชว่งปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีส่ าคัญของภูมภิาคแถบนี้อกีดว้ย ระหว่างทางให ้

ทา่นไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทางของประเทศตรุก ีแลว้

น าท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึง่เป็นทีห่ลบซอ่นจากการรุกรานของขา้ศกึพรอ้มทัง้ยงั

มรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ  น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มฟ

ลานา (Mevlana Museum ) หรอืส านักลมวน เริม่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเล

คดนิ รูบ ีซึง่เชือ่กันว่า ชายคนนี้เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผูช้กัชวนคนทีนั่บถอื

ศาสนาครสิตใ์หเ้ปลีย่นมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีืน้ฐานอยูบ่นความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งกนั 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NINOVA THEMOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: 
คอนยา่ – ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปามุคคาเล (Pamukkale) เทีย่วเมอืงปามุคคาเล (Pamukkale)    เป็น

น ้าตกหนิปนูสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่แีรห่นิปนู 

(แคลเซยีมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขา “คาลดาก”ึ ทีต่ัง้อยูห่า่งออกไป

ทางทศิเหนือ รนิเอ่อทน้ขึน้มาเหนือผวิดนิ และท าปฏกิริยิาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ 

ลดหลั่นกันไปตามภูมปิระเทศ เกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็น



 

 

เอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท าใหป้ามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลสิ ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอื่นๆ ไดแ้ก่ 

พพิธิภณัฑป์ามคุคาเล ่โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามคุคาเล (Pamukkale) น าทา่นเขา้ชมปามคุคาเล ่(Pamukkale) หรอื

ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน ้ าแร่รอ้นที่มีแร่ธาตุแคลเซี่ยมคาร์บอเนต มา

ตกตะกอนเกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกันเป็นชัน้น ้าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึง่น ้าแรท่ี่

ไหลลงมาแตล่ะชัน้จะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ยเป็นรปูรา่งตา่งๆอยา่งสวยงามและน่าอศัจรรย ์น ้าแรน่ีม้อีณุหภมูิ

ตัง้แตป่ระมาณ 35 – 100 องศาเซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืน ามาดืม่ เพราะเชือ่วา่มคีณุสมบตัิ

ในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาล

ชาวโรมนัเชือ่วา่น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  ปัจจบุนัเมอืงปามคุ

คาเลและเมอืงเฮยีราโพลสิ ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละ

วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคัญอืน่ๆ น าทา่นชมเขา้เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ใน

อดีตเป็นสถานที่บ าบัดโรค ก่อตัง้โดยกษัตรยิ์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนครสิต์กาล 

สถานทีแ่หง่นีม้แีผน่ดนิไหวเกดิขึน้หลายครัง้หลังปี ค.ศ 1334 จงึไมม่คีนอาศัยอยูอ่กี ศนูยก์ลางของเฮยี

ราโพลสิเป็นบอ่น ้าทีศ่ักสทิธิ ์ซ ึง่ปัจจุบันตัง้อยูใ่นปามคุคาเล สถานทีส่ าคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑป์ามคุ

คาเล โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: ปามคุคาเล – คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางไปเมอืงคูซาดาส ึ(Kusadasi) น าท่านเดนิเขา้ชมเมอืงโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ทีย่ ิง่ใหญแ่ละงดงามจนกระทั่งจารกึวา่ “มหานครแหง่แรกและยิง่ใหญท่ีส่ดุในเอเซยี” เมอืง

โบราณทีส่มบรูณ์และมัง่คั่งทีส่ดุ ถนนทกุสายปดูว้ยหนิออ่น 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ชมหอ้งสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หอ้งสมดุแห่งนี้มทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตู

ทางเขา้มรีูปแกะสลักเทพ ี4 องคป์ระดับอยู่ ไดแ้ก่ เทพแีห่งปัญญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความ

เฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู ้รูปแกะสลักเทพีทัง้ 4 องค์นี้เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนัก

โบราณคดชีาวออสเตรียไดน้ ากลับไปออสเตรียและตัง้แสดงอยู่ทีพ่พิธิภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรง

ละครเอเฟซสุ ซึง่จุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโรง

ละครโบราณในตรุก ีมลีานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยทีน่ั่งชมไลร่ะดับขึน้ไป ปัจจบุนัยงัสามารถใชง้าน

ไดด้อียูแ่ละมกีารจัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครัง้คราว หอ้งอาบน า้แบบโรมนัโบราณ (Roman 

Bath) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้ ชมโบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์ 

(Basilic of St. John) สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีอ่อกเดนิทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดนิแดนอนาโต

เลยีหรอืประเทศตรุกใีนปัจจุบัน น าทา่นเขา้ชมบา้นของพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่



 

 

เชือ่กนัวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารมีาอาศัยและสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี ้ถกูคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดย

แม่ชตีาบอดชาวเยอรมันชือ่ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-

1824 หลังจากนั้น น าท่านเยี่ยมชมโรงงานหนังชัน้น า Leather Fashion House ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้ เสือ้หนังคณุภาพด ีพรอ้มแบบดไีซนท์ีท่ันสมยั 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IRIS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: 
คซูาดาส ึ– เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ – ชานคัคาเล  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเพอรก์ามมั (Pergamon) ตัง้อยู่ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมน่ ้าไคซสู ซึง่เป็นเมอืงโบราณของกรกีทีม่คีวามส าคัญของพวกเฮ

เลนนิสตกิ ซึง่มสีถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที่สูง เป็น

โครงสรา้งฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึง่ผูต้ัง้ถิน่ฐานในสมัยนัน้มักเลอืกทีสู่ง 

ซึง่มกัจะเป็นเนนิเขาทีด่า้นหนึง่เป็นผาชนั และกลายเป็นศนูยก์ลางของมหานครใหญ ่ทีเ่ตบิโตรุง่เรอืงอยู่

บนทีร่าบเบือ้งลา่งทีร่ายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ โดยเมอืงดา้นบน (upper town) จะเป็นพืน้ทีว่หิาร

บชูาเทพเจา้ สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์พระราชวังและพืน้ทีใ่ชง้านต่างส าหรับกษัตรยิแ์ละชนชัน้สงูเทา่นัน้ สว่น

ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใ่นสว่นของเมอืงดา้นลา่ง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุ

ทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตัง้แต่สลุต่านอาหเ์ม็ดที ่2 ไดส้รา้งป้อมปราการ

ขึน้ทีน่ี่เมือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 

เมือ่ฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุกคบืหนา้ เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพือ่บบีใหตุ้รกถีอนตัวออกจาก

สงครามโลก น าท่านชมเมอืงทรอย (Troy)  ปัจจุบันกรุงทรอยตัง้อยูใ่นเมอืงชานัคคาเล ซึง่เป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วแห่งหนึง่ บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัดแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเรือ่งราว

การคน้พบโดยนักโบราณคด ีพรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมอืงทรอยทีถ่กูสรา้งซอ้นทับกนัถงึ 9 ชัน้ มซีากเมอืง

เก่า ก าแพง ประตู และมา้ไมจ้ าลองแห่งทรอย ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึ

ของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุท าใหก้รุงทรอยแตก ใหเ้วลาท่านชมและถา่ยรูปคูก่บัมา้ไมจ้ าลอง

แห่งทรอย (Trojan Horse) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงชานคัคาเล (Canakkale) ซึง่เป็น

ศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถ่ายสนิคา้จากเอเชยีสูย่โุรป นับตัง้แต่สลุต่านอาห์

เม็ดที ่2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึน้ทีน่ีเ่มือ่ปี 1452  เมอืงชานัคคาเลใ่นอดตีเป็นทีต่ัง้ของสมรภมูริบกลัลโิป

ล ีสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่ฝ่ายสมัพันธมติรตอ้งการรกุคบืหนา้ เขา้ไปยงัชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพือ่

บบีใหต้รุกถีอนตัวออกจากสงครามโลก 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั     เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม KOLIN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8: ชานคัคาเล – เฟอรร์ ีข่า้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– อสิตลับลู – แกรนดบ์าซาร ์–  



 

 

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับูล (Istanbul) เมือ่งส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดมิชือ่ คอนสแตนติ

โนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั ้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั 

(Bosphorus) ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปี

ยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซึง่ในอดีต อสิตันบูลเป็นเมอืง

ส าคัญของชนเผา่จ านวนมากในบรเิวณนัน้ จงึสง่ผลใหอ้สิตันบลูมชีือ่เรยีกแตกตา่งกนัออกไป 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสู่ ตลาดในรม่ (Kapali Carsisi หรอื Covered Bazaar) หรอื แกรนดบ์าซาร ์(Grand 

Bazaar) เป็นตลาดเกา่แก ่สรา้งครัง้แรกในสมยัสลุตา่นเมหเ์ม็ดที ่2 เมือ่ปี ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้นิเนือ้ที่

กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า 4 ,000 รา้น ขายของสารพัด ตั ้งแต่ทองหยอง 

เครือ่งประดับ พรม เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กระเบือ้ง  เครือ่งทองแดง ทองเหลอืง สนิคา้หัตถกรรม ของที่

ระลกึ ฯลฯ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก ดังนัน้จงึตัง้ราคาสนิคา้เอาไวค้อ่นขา้งสงู ควร

ต่อรองราคาใหม้าก   ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู จากนัน้เดนิทางสูต่ลาดส

ไปซ ์มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากไดใ้นราคา

ยอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัขึน้ชือ่ของตรุก ีอยา่ง  

แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัที ่9: สเุหรา่สนี า้เงนิ - สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ –  

ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชี ือ่เรยีกโบราณคอื ฮปิโป

โดม (Hippodrome) ตัง้อยู่หนา้สุเหร่าสนี ้าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมอืงในยุคไบ

แซนไทน์ น าทา่นเขา้ชมสุเหรา่สนี า้เงนิ  (Blue Mosque)  สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทางศาสนา ทีม่คีวาม

สวยงามแหง่หนึง่  ชือ่นี้ไดม้าจากกระเบือ้งเคลอืบสนี ้าเงนิทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน  และถูกสรา้ง

ขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเ์หม็ตที ่1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลา

สรา้งทัง้หมด 7 ปี  จากนัน้น าทา่นเขา้ชมสุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอื

ชือ่ในปัจจบุนั พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา 

นกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า ปัจจุบันเป็นพพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ

แห่งหนึง่ และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลาง

วหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Tokapi Palace) ซึง่ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับของสลุตา่นแหง่

ราชวงศอ์อตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัติ



 

 

อันล ้าค่าอาท ิเชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ 

และเครือ่งทรงของสลุตา่นฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรงุบางสว่น อาจจะท าใหไ้มส่ามารถเขา้

ชมไดท้ัง้หมด) จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The 

Black Sea) เขา้กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้  ประมาณ 32 กโิลเมตร 

ความกวา้งตัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าสดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยี

มาพบกันทีน่ี่ นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการ

ป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาชเชห่รอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตา

ทัง้สิน้ 

17.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิอสิตลับลู 

20.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK 64 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่25 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.10 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 09.40 น.*** 

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 

10.05 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 



 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : Belly dance and Pistachio ตรุก ี10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  20-29 ม.ค. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 37,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 37,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 37,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
37,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 19,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  13-22 ม.ีค., 25 ม.ีค.-3 เม.ย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 38,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 38,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 38,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
38,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 19,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  2-11 เม.ย.62 , 22 เม.ย.-1 พ.ค. 62  

5-14, 14-23, 22-31 พ.ค. 62  

2-11, 14-23, 21-30 ม.ิย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 38,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 38,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 38,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
38,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 18,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  15-24 เม.ย.62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 42,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 42,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 42,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
42,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 18,900.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (40 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 30 USD) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 



 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 



 

 

 


