
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

เดนิทางสู่ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ 
น าท่านเยือนจกัรวรรดอิอตโตมัน เที่ยวอสิตนับูล ดนิแดนคาบเกีย่ว 2 ทวปี 

เข้าชมพพิธิภณัฑ์ฮาเยยีโซเฟีย ชมม้าไม้จ าลองที่เมืองทรอย เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส  
ต่ืนตากบัความอศัจรรย์ทางธรรมชาตกิบัปามุคคาเล เป็นน า้ตกหินปูนสีขาว 

 น าท่านล่องเรือทะเลเมดเิตอร์เรเน่ียน อนัสวยงามที่เมืองอนัตาเลยี 
ขึน้บอลลูนชมภูมิทศัน์คปัปาโดเกยี เพ่ือช่ืนชมดนิแดนซ่ึงเกดิจากลาวาภูเขาไฟ 

 
 



 

 
 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 
กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

 
 

01.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 837  
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง  
07.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงอาดานา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 438  
11.25 น. ถึงสนามบินอาดานา  ประเทศตรุก ี(TURKEY) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผา่นขั้นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.
ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณ
กวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มา
เร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศ
ท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรคบ์นดิน จนไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการ
แต่งตั้งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี   

 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง   
  ชมระบ าหน้าท้อง (BELLY DANCE) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอนัลือช่ือท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  
  น าเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม UCHISAR CAVE KAYA หรือเทยีบเท่า 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.ชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเกยีในอีกมุมหน่ึงที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (ค่าขึน้
บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร์ ราคา US 220 ต่อ 1 ท่าน) **  
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบ าหน้าท้อง 

วนัทีส่าม คปัปาโดเกยี –  เกอเรเม – นครใต้ดิน – คอนย่า 



น าคณะออกเดินทาง สู่เมืองเกอเรเม (GOREME) น าท่านเยีย่มชมพพิิธภัณฑ์กลางแจ้ง (GOREME OPEN-
AIR MUSEUM) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการ
เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่
ลัทธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้ นน าท่านเข้าชมและโรงงานเซรามิค (POTTERY AT 
AVANOS VILLAGE) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั  น าท่านชมนครใต้ดิน 
(UNDERGROUND CITY DERINKUYU OR KAYMAKLI) ซ่ึงเป็นท่ีหลบซ่อนจากการรุกรานของ
ขา้ศึกพร้อมทั้งยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ น าท่านช่ืนชม
ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง 
แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เม่ือวนัเวลาผา่นไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเ้ป็นกดัเซาะแผน่ดิน มาเร่ือยๆ 
ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ี
งดงาม แปลกตาและน่าอศัจรรย ์ดัง่สวรรค์บนดิน จนไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และไดรั้บการ
แต่งตั้งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี   
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง   
จากนั้น แลว้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคอนย่า (KONYA) ระยะทาง 235 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของ
ภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ระหวา่งทางให้ท่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอด
สองฝ่ังทางของประเทศตุรกี น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM)   หรือส านกัลม
วน เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนา
อิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผูช้ักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ให้เปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี
พื้นฐานอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั  
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
  น าเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม ANEMON  หรือเทยีบเท่า 
 
 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าคณะออกเดินทาง สู่เมืองแอสแพนโดส (ASPENDOS) ระยะทาง 295 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 
ชม.น าท่านชมโรงละครที่มีความยิ่งใหญ่ ROMAN THEATER ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถจุผูช้มได้
ประมาณ 20,000 คน โดยมีเวทีแสดงดา้นหลงัท่ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นเหมือนกบัอพาร์ตเมนท ์ท่ีมีหอ้งส าหรับ
นกัแสดงเพื่อไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้นทางดา้นซ้ายและดา้นขวายงัมีทางท่ียื่นออกไปเหมือนกบั
ระเบียงท่ีติดต่อกบัท่ีนัง่ ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงาม ประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนพร้อมดว้ยภาพท่ี
แกะสลกัอยา่งงดงาม ดา้นนอกยงัแบ่งออกเป็นสามส่วนท่ีประดบัดว้ยน ้าพุ และยงัมีซากโบราณอ่ืนๆ เช่น เสา
ท่ีถูกตกแต่งอยา่งสวยงามท่ีอยูบ่นทางเดิน  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
 จากนั้นออกเดินทางไป เมืองอันตาเลีย (ANTALYA) ระยะทาง25 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาทีเป็น

เมืองท่องเท่ียวแถบชายฝ่ังทะเลท่ีตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศตุรกี เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์มาชา้นาน ประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยู่
บนท่ีราบแถบชายฝ่ังแคบๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทอ้งทะเลอนังดงาม และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “ริเวีย
ร่าแห่งตุรก”ี น าท่านเท่ียวชมความงดงามของอนุสาวรียโ์บราณ รวมถึงก าแพงเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ ฮิดิร์ลคิ 
ทาวเวอร์ (HIDIRLIK TOWER) เป็นอีกหน่ึงหอคอยท่ีมีความส าคญั ซ่ึงสร้างข้ึนจากหินสีน ้ าตาลอ่อนเพื่อ
ใช้เป็นป้อมปราการ หรือประภาคารในอดีต ปัจจุบนัหอคอยถูกลอ้มรอบไปดว้ยร้านกาแฟและร้านอาหาร
มากมาย จากนั้นน าท่านสู่ ประตูเฮเดียน (HADRIAN’S GATE) เป็นประตูชยัซ่ึงสร้างตามช่ือของจกัรพรรดิ
โรมนัเฮเดรียน ในช่วงศตรรษท่ี 2 จากนั้นน าท่านชมท่าเรือโบราณ ปัจจุบนัน้ีไดถู้กปรับปรุงให้เป็นแหล่ง         
ชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยยงัคงเคา้โครงเดิมไว ้จากนั้นน าท่าน 

  
 
 

 
 

 

 ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอร์ริเน่ียน (MEDITERRANEAN BOAT 
TRIP) ให้ท่านไดส้ัมผสัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด โดยเรือจะพาท่านลดัเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ และพาท่าน
ไปชมน ้าตกท่ีไหลจากหนา้ผาลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน   
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ คอนย่า – แอสเพนโดส – อนัตาเลยี – ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์ริเน่ียน –ฮิดิร์ลคิ ทาวเวอร์ 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
  น าเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม RAMADA PLAZA  หรือเทยีบเท่า 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) ระยะทาง 240 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.
เท่ียวเมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) เป็นน ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้ าใต้ดินท่ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลง
มาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อทน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวั
แข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนั
สวยงามแปลกตาท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน จนท าให้ปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส 
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 ส าคญั
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล่ โรงอาบน ้าโรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน์  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
น าท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (HIERAPOLIS) ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบดัโรค ก่อตั้งโดยกษตัริย์ยู
เมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสตก์าล สถานท่ีแห่งน้ีมีแผน่ดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลงัปี ค.ศ 
1334 จึงไม่มีคนอาศยัอยูอี่ก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน ้าท่ีศกัสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูใ่นโรงแรมปามุค
คาเล สถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน ้ าโรมนั โบสถ์สมยัไบแซนไทน์ น าท่านชม
ปามุคคาเล (PAMUKKALE) หรือปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ซ่ึงเกิดจากน ้ าแร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตุ
แคลเซ่ียม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลกัษณะหนา้ผา ซ้อนกนัเป็นชั้นน ้ าตก มีสีขาวคลา้ยกบัสร้างมา
จากปุยฝ้าย ซ่ึงน ้ าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างสวยงามและน่า
อศัจรรย ์น ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม 
เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ 
และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่น ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้จึงไดส้ร้างเมืองเฮียราโพลิสลอ้มรอบ  
  
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
  น าเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม PAM THERMAL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 

วนัทีห้่า อนัตาเลยี – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางไปเมืองคูซาดาสึ (KUSADASI) น าท่านเดินทางเขา้สู่ (CITY OF EPHESUS) ระยะทาง 190 
กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนกระทัง่จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่
ท่ีสุดในเอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (THE 
LIBRARY OF CELSUS)  ห้องสมุดแห่งน้ีมีทางเขา้ 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 
องคป์ระดบัอยู ่ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูป
แกะสลกัเทพีทั้ง 4 องคน้ี์เป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนกัโบราณคดีชาวออสเตรียไดน้ ากลบัไปออสเตรียและ
ตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์กรุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 30,000 คน เป็นโรงละคร
กลางแจง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยท่ีนัง่ชมไล่
ระดบัข้ึนไป ปัจจุบนัยงัสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจดัการแสดงแสงสีเสียงบา้งเป็นคร้ังคราว ห้อง
อาบน า้แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้ าให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี 
ชมโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (BASILIC OF ST. JOHN) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทางเผยแพร่
ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบนั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
จากนั้นน าท่านเขา้ชมบ้านของพระแม่มารี (HOUSE OF VERGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ี
พระแม่มารีมาอาศยัและส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริยโ์ดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ 
แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช ANNA CATHERINE EMMERICH ค.ศ. 1774-1824  หลงัจากนั้นน าท่านเยีย่ม
ชมโรงงานหนังช้ันน า LEATHER FASHION HOUSE โรงงานผลิตเส้ือหนงัคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือก
ซ้ือ ผลิตภณัฑเ์ส้ือหนงั ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่เมืองอชิเมียร์  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม. 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
  น าเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม GRAND BELISH หรือเทยีบเท่า 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเพอร์กามัม (PERGAMON) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.ตั้งอยูใ่นบริเวณอะนา
โตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ผ่านชมเมืองเพอร์กามัม เป็นเมือง
โบราณของกรีกท่ีมีความส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ วิหารอะโครโปลิส 

วนัทีห่ก ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – อชิเมยีร์ 

วนัทีเ่จ็ด อชิเมยีร์ – ม้าไม้จ าลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล 



(ACROPOLIS)  นครบนท่ีสูง เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมืองของอาณาจกัรกรีกและโรมนั ซ่ึงผูต้ ั้ง
ถ่ินฐานในสมยันั้นมกัเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเป็นเนินเขาท่ีดา้นหน่ึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหา
นครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายลอ้มป้อมปราการเหล่าน้ี โดยเมืองด้านบน (UPPER 
TOWN) จะเป็นพื้นท่ีวหิารบูชาเทพเจา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พระราชวงัและพื้นท่ีใชง้านต่างส าหรับกษตัริยแ์ละ
ชนชั้นสูงเท่านั้น ส่วนประชาชนคนธรรมดาทัว่ไปจะอยูใ่นส่วนของเมืองดา้นล่าง   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
น าท่านชมเมืองทรอย (TROY)  ปัจจุบนักรุงทรอยตั้งอยู่ในเมืองชานัคคาเล ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวแห่งหน่ึง บริเวณกรุงทรอย มีการจดัแสดงแบบจ าลองกรุงทรอย และเร่ืองราวการคน้พบโดยนกั
โบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผงัเมืองทรอยท่ีถูกสร้างซ้อนทบักนัถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า ก าแพง ประตู และ
มา้ไมจ้  าลองแห่งทรอย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญญลกัษณ์อนัชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็น
สาเหตุท าให้กรุงทรอยแตก ให้เวลาท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จ าลองแห่งทรอย (TROJAN HORSE) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล (CANAKKALE) ระยะทาง 30 กม.ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 0.30 ชม.ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินคา้จากเอเชียสู่ยุโรป 
นบัตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดท่ี 2 ไดส้ร้างป้อมปราการข้ึนท่ีน่ีเม่ือปี 1452  เมืองชานคัคาเล่ในอดีตเป็นท่ีตั้งของ
สมรภูมิรบกลัลิโปลี สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เม่ือฝ่ายสัมพนัธมิตรตอ้งการรุกคืบหนา้ เขา้ไปยงัช่องแคบคาร์
ดาแนลส์ เพื่อบีบใหตุ้รกีถอนตวัออกจากสงครามโลก   
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
  น าเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม KOLIN  หรือเทยีบเท่า  

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านน่ังเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์(DARDANELLES) เป็นช่องแคบ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของประเทศ ท่ีกั้นระหวา่งคาบสมุทรกลัลิโพลี (GALLIPOLI) ของตุรกีส่วนท่ีอยูใ่นทวีปยุโรปกบัตุรกี
ส่วนท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา (SEA OF MARMARA) กบัทะเลอีเจียน (AEGEAN)เพื่อเขา้สู่ 
เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)  เมืองส าคญัอนัดบั 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) ซ่ึงท าให้อิสตนับูล
เป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยูใ่น 2 ทวปี คือ ทวปียโุรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และ
ทวปีเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีต อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผล
ใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป 

 

วนัทีแ่ปด ชานัคคาเล–อสิตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส–แกรนด์บาซาร์– ตลาดสไปซ์มาร์เกต็     



เทีย่ง  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
จากนั้นน าท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมทะเลด า (THE BLACK SEA) เขา้กบั
ทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) ความยาวทั้งส้ิน  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร 
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี นอกจากความ 
สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย  ขณะ
ล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือบา้นเรือนสไตล์
ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน จากนั้นน าท่านสุ่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต 
(SPICE MARKET) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัข้ึนช่ือของตุรกี อยา่ง แอปริคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ
ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) 
หรือ แกรนด์บาซาร์ (GRAND BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างคร้ังแรกในสมยัสุลต่านเมห์เม็ดท่ี 2 เม่ือปี 
ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกวา่ 2 แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยร้านคา้กวา่ 4,000 ร้าน ขายของสารพดั ตั้งแต่
ทองหยอง เคร่ืองประดบั พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนงั กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคา้หตัถกรรม 
ของท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงตั้งราคาสินคา้เอาไวค้่อนขา้งสูง ควร
ต่อรองราคาใหม้าก 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
  น าเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม ณ RAMADA PLAZA TEKSTILKENT หรือเทยีบเท่า 

 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (SULTAN AHMED COMPLEX) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโป
โดม (HIPPODROME) ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีน ้ าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลางเมืองในยุคไบแซน
ไทน์ น าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน  (BLUE MOSQUE)  สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  
ช่ือน้ีไดม้าจากกระเบ้ืองเคลือบสีน ้ าเงินท่ีใชปู้ตลอดแนวฝาผนงัดา้นใน  และถูกสร้างข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็น
วงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทั้งหมด  7 ปี จากนั้นชม
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือช่ือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 
(AYASOFYA MUSEUM) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปล่ียนเป็น
สุเหร่า ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และ ถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์

วนัทีเ่ก้า สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ  – อ่างเก็บน ้าใต้ดินบาตัน – ฮิปโปโดม – 
พระราชวงัโดลมาบาเช – สนามบิน 



ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างท่ีดี ท่ี สุดของ
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  

เทีย่ง  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
น าท่ าน เข้าชม อ่ าง เก็บน ้ า ใ ต้ดิน เย เรบาตัน  (YEREBATAN SARAY OR THE UNDERGROUND 
CISTERN) ซ่ึงเป็นอุโมงค์เก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครอิสตนับูล สามารถเก็บน ้ าได้มากถึง 88,000 
ลูกบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค ์มีเสา
กรีกตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระใหท้่านถ่ายรูปและ
ชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน ้าขนาดใหญ่ (พระราชวังทอปกาปึ (TOKAPI PALACE) ภายใน
พระราชวังมีการปิดปรับปรุงบางส่วน อาจจะท าให้ไม่สามารถเข้าชมได้ทั้งหมด ทางบริษัทจึงขอตัดการไป
เยี่ยมชมพระราชวัง)  จากนั้นน าท่านชม พระราชวังโดลมาบาเช (DOLMABAHCE) ซ่ึงใชเ้วลาก่อสร้างถึง 
12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวงัยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระยา้ขนาดใหญ่
น ้าหนกัถึง 4.5 ตนั เคร่ืองแกว้เจียระไน และพรมทอผนืท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
จากน้ันน าเดินทางสู่สนามบินซาบิฮา โกเคน (SABIHA GOKEN AIRPORT) 

23.59 น. ออกเดินทาง โดยเทีย่วบินที ่QR 238 
 

 
 

04.10 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
08.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทีย่วบินที ่QR832 
18.50 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสิ่บ โดฮา – กรุงเทพฯ    



ก าหนดวนัเดนิทาง:  11 – 20 ก.พ. 61, 14 – 23 ก.พ. 61 / 18 – 27 มี.ค.61 

อตัราค่าบริการ ราคา 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 33,900.- 
ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 33,900.- 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 4,500.- 
เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 33,900.- 
เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

33,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ 14,000.- 
ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง CONFIRM เท่าน้ัน) 

50,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  16 – 25 ก.พ. 61 
อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 35,900.- 
ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 35,900.- 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 4,500.- 
เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 35,900.- 
เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

35,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  16,000.- 
ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง CONFIRM เท่าน้ัน) 

50,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใชจ่้ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
✓ ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 



✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

➢ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
➢ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
➢ ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติม

กบัทางบริษทัได ้ 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
✓ ค่ามคัคุเทศกจ์ากทางเมืองไทยของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง  (ไม่รวมทิป) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,            ค่า

น ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน,พนกังานขบัรถ  (เท่ากบั 40 USD) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (เท่ากบั 30 USD ) 

 
เง่ือนไขการจองทวัร์ 

• กรุณามดัจ า 20,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
ธนาคาร  ไทยพาณิชย ์ (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบญัชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขท่ีบญัชี        175-239584-6 (ออมทรัพย)์ 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
• การช าระเงินงวดท่ี1 ส ารองท่ีนัง่มดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 
• การช าระเงินงวดท่ี2 ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
• ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
• แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 



• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
หมายเหตุ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  

• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

• กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

• โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง 
ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
ส าคญั 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
• ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –   5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

• หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 



• นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) ,ห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั  
• โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรม

นั้นไม่สามารถจดัหาได ้ 
• กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
• โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี

อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
• หากมีงานเทศกาลโรงแรมจนท าใหไ้ม่สามรถหาหอ้งพกัไดเ้พียงพอต่อคณะ อาจยา้ยไปพกัในเมืองอ่ืนแทน 


