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THE OTTOMAN EMPIRE 

ตุรก ี9 วัน 6 คืน  

โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) 
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ 

20 – 28 กมุภาพันธ์ 66 47,900.- 9,900 

18 – 26 มนีาคม 66 47,900.- 9,900 

20-28 มนีาคม 66 47,900.- 9,900 

22-30 มนีาคม 66 47,900.- 9,900 

17-25 เมษายน 66 53,900.- 11,900 

24 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 53,900.- 11,900 

06 - 14 พฤษภาคม 2566 59,900.- 11,900 

15 - 23 พฤษภาคม 2566 49,900.- 11,900 

24 พฤษภาคม 2566 - 01 มิถุนายน 2566 49,900.- 11,900 

29 พฤษภาคม 2566 - 06 มิถุนายน 2566 49,900.- 11,900 

12 - 20 มิถุนายน 2566 49,900.- 11,900 

19 - 27 มิถุนายน 2566 49,900.- 11,900 

26 มิถุนายน 2566 - 04 กรกฎาคม 2566 49,900.- 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 40 USD/ท่าน/ทริป 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหวัหน้าทัวรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย 30 USD/ท่าน/ทรปิ 
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพ – อิสตันบูล ✈ ✈ ✈  

2 อิสตันบูล – พระราชวงัโดลมาบาเช – ชานคัคาเล ่ ✈   CANAKKALE KOLIN 

3 ชานคัคาเล่ – มา้ไมจ้ าลองเมอืงทรอย – เพอรก์ามมั – คซูาดาส ึ    RAMADA SUITS 

4 คซูาดาส ึ– ปามคุคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลิส    PAMUKKALE LYCUS 
RIVER THERMAL RESORT 

5 ปามคุคาเล – คอนยา่ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน    SELCUKLU EVI CAVE 

6 คัปปาโดเกีย – OPTIONAL TOUR BALLOON – พพิธิภัณฑ์กลางแจง้
เกอเรเม ่– อังการ่า 

   NEW PARK HOTEL 

7 อังการ่า – สสุานอตาเติรก์ – อิสตันบูล – ล่องเรอืชมชอ่งแคบบอส
ฟอรสั - ตลาดสไปซ ์มาร์เก็ต 

   ISTALBUL LA QUINTA 

8 อิสตันบูล– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนีา้เงิน – สเุหรา่เซนต์โซเฟยี - 
สนามบิน 

  ✈  

9 กรุงเทพ ✈    
 

วันแรก กรุงเทพ – อิสตันบูล 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์  สายการ

บินเตอร์กิชแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

23.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศตุรกี ด้วยเท่ียวบิน TK069 

วันทีส่อง อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช – ชานัคคาเล่ 

06.30 น. ถึงสนามบินเมืองนานาชาติอิสตัลบูล ประเทศตรุกี (Turkey) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 

ช่ัวโมง) หลังผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางเข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช 

(Dolmabahce) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็น

พระราชวังสุดหรูหราอลังการท่ีทุ่มสร้างคิดเป็นเงินในปัจจุบันถึงประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใช้

เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) โดยน่ังเรือเฟอร์ร่ีข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ 

(Dardanelles) เป็นช่องแคบ ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ท่ีก้ันระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพ

ลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย เช่ือมทะเลมาร์มะรา (Sea 

of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก CANAKKALE KOLIN หรอืเทยีบเท่า 



GQ3IST-TK001 

วันทีส่าม ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จําลองเมืองทรอย – เพอรก์ามัม – คูซาดาสึ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมและถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จําลองแห่งทรอย (Hollywood of Troy) ม้าไม้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังมาก

ท่ีสุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เร่ืองทรอย (Troy) เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยน้ัน

ท่ีชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก านัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามา

เปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้าเมืองจนท าให้เมืองทรอยล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญ

ฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม (Pergamon) ต้ังอยู่ใน

บริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้าไคซูส ผ่านชมเมือง

เพอร์กามัม เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ส าคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสูง เป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของ

อาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผู้ต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมักจะเป็นเนินเขาท่ีด้านหน่ึงเป็นผา

ชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ท่ีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนท่ีราบเบ้ืองล่างท่ีรายล้อมป้อม

ปราการเหล่าน้ี โดยเมืองด้านบน (upper town) จะเป็นพื้นท่ีวิหารบูชาเทพเจ้า สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 

พระราชวังและพ้ืนท่ีใช้งานต่างส าหรับกษัตริย์และชนช้ันสูงเท่าน้ัน ส่วนประชาชนคนธรรมดาท่ัวไปจะ

อยู่ในส่วนของเมืองด้านล่าง 

   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย ออกเดินทางไป เมืองคูซาดาสึ (Kusadasi) น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of 

Ephesus) ท่ีย่ิงใหญ่และงดงามจนกระท่ังจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและย่ิงใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมือง

โบราณท่ีสมบูรณ์และม่ังค่ังท่ีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of 

Celsus)  ห้องสมุดแห่งน้ีมีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ 

ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลัก

เทพีท้ัง 4 องค์น้ีเป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้น ากลับไปออสเตรียและต้ัง

แสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรง

ละครกลางแจ้งท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยท่ี

น่ังชมไล่ระดับข้ึนไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นคร้ัง
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คราว ห้องอาบน้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้าให้เห็นอยู่

จนถึงทุกวันน้ี หลังจากน้ันน าท่านเย่ียมชมโรงงานหนังช้ันน า Leather Fashion House โรงงานผลิต

เสื้อหนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์เสื้อหนัง ตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านเข้าชมบ้าน

ของพระแม่มาร ี(House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดท้ายท่ีพระแม่มารีมาอาศัยและ

สิ้นพระชนม์ในบ้านหลังน้ี ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรนี 

เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (Turkish Delight Shop) คือขนมหวานข้ึนช่ือของ

ประเทศตุรกี ซ่ึงคนท้องถ่ินเรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรงลูกเต๋าท่ีประกอบข้ึนจากแป้ง

และน้าตาล มักจะมีอัลมอนด์ วอลนัท ถ่ัวพิสตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมาก

หน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม แต่ก็ดูจางลงไปทันทีเม่ือเสิร์ฟกับน้าตาลไอซ่ิงท่ีคลุกเคล้าประหน่ึงแป้งฝุ่น มีรส

หวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมันของถ่ัวคุณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน หรือ ชากล่ิน

แอปเปิล 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก RAMADA SUITS หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ี ่ คูซาดาสึ – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮยีราโพลิส 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการ

ผลิตเคร่ืองหนังคุณภาพสูงท่ีสุดอันดับต้นๆ ของโลก ท้ังยังผลิตเสื้อหนังให้กับ  แบรนด์ดังในอิตาลี อาทิ 

Versace, Prada, Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเคร่ืองหนัง และ สินค้า

พื้นเมืองตามอัธยาศัย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิดจาก

น้าแร่ร้อนท่ีมีแร่ธาตุแคลเซ่ียม คาร์บอเนต มาตกตะกอน เกิดเป็นลักษณะหน้าผา ซ้อนกันเป็นช้ันน้าตก 

มีสีขาวคล้ายกับสร้างมาจากปุยฝ้าย ซ่ึงน้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละช้ันจะแข็งเป็นหินปูน ย้อยเป็นรูปร่าง

ต่างๆอย่างสวยงามและน่าอัศจรรย์ น้าแร่น้ีมีอุณหภูมิต้ังแต่ประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส 

ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน ามาด่ืม เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ 

ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน้าพุร้อนสามารถรักษา

โรคได้ จึงได้สร้างเมืองเฮียราโพลิสล้อมรอบ  จากน้ันน าท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) 

ในอดีตเป็นสถานท่ีบ าบัดโรค ก่อต้ังโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล 

สถานท่ีแห่งน้ีมีแผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮีย

ราโพลิสเป็นบ่อน้าท่ีศักสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์

ปามุคคาเล โรงอาบน้าโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
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ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก PAMUKKALE LYCUS RIVER THERMAL RESORT หรอืเทยีบเท่า 

วันทีห่้า ปามุคคาเล – คอนยา่ – คัปปาโดเกยี – นครใต้ดิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีส าคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม

ทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของประเทศตุรกี จากน้ันน า

ท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) ซ่ึงก่อต้ังข้ึนนปี ค.ศ.1231 โดยเมฟลาน่า 

เจลลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันว่าชายคนน้ีเป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนท่ี

นับถือศาสนาอิสลามท าสมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย  ส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑ์

เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูม่ีอาจารย์ทางปรัชญาประจ า ราชส านักแห่งสุลต่านนอาเลดนิ 

เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว สดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม 

และยังเป็นสุสานส าหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาน่าด้วย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซ่ึงเกิด

จากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี  เม่ือวัน

เวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเร่ือยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบ

เขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ 

ด่ังสวรรค์บนดิน จนได้ช่ือว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า”  และได้รับการแต่งต้ังจากองค์การยูเนสโกให้

เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่นครใต้ดิน 

(Underground City) ซ่ึงเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินในยามสงครามในอดีต เมืองใต้ดินแห่งน้ีมีครบท้ัง

ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้า ห้องอาหาร ฯลฯ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ชมระบําหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอันลือชื่อทีน่่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก NEW PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วันทีห่ก อิคัปปาโดเกีย – OPTIONAL TOUR BALLOON – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ 
– อังการา่ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 

น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 

ช่ัวโมง (ค่าข้ึนบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา 300-350 USD ต่อ 1 ท่าน รบกวนติดต่อสอบถาม

แจ้งความจ านงค์กับหัวหน้าทัวร์โดยตรง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการให้ข้อมูลและค าแนะน า

เท่าน้ัน) ** 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม (Goreme) น าท่านเชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air 

Museum) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ีต้องการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชน

เผ่าลัทธิอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่โรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซ้ือ

ตามอัธยาศัย จากน้ันชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอร่ี อิสระเลือกซ้ือของตามอัธยาศัย สมควรแก่

เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีต้ังอยู่บนฝ่ังทวีปเอเชีย 

ชาวตุรกีจะเรียกดินแดนฝ่ังเอเชียว่าอนาโตเลีย และอังการ่าเป็นเมืองใหญ่ อันดับสองรองจากอิสตันบูล 

ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ทะเลสาบน้าเค็ม (SALT LAKE) ทะเลสาบน้าเค็มท่ีใหญ่อันดับสองของตุรกี

เม่ือหน้าร้อนมาถึงน้าจะเหือดแห้งเป็นแผ่นหนา มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SELCUKLU EVI CAVE หรอืเทยีบเท่า 

วันทีเ่จ็ด อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - 
ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านถ่ายรูปกับ Kocatepe Mosque Ankara สร้างในศิลปะนีโอออตมาน เม่ือปี 1967 และถือเป็น

มัสยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งกรุงอังการ่า  จากน้ันน าเดินทางสู่สุสานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็น

อนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซ่ึงเป็นผู้น าในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ผู้ก่อต้ังสาธารณรัฐตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ Ismet Inonu 

ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีด้วย อนุสรณ์สถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างข้ึนระหว่างปี 

ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีท่ีพิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir 

ด้วย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เม่ืองส าคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมช่ือ คอนสแตนติโน

เปิล เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี จากน้ันน าท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึง

เป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาว

ท้ังสิ้น  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างต้ังแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีป

ยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็น

จุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญย่ิงในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับ

ทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาชเช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึง

ล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาท้ังสิ้น น าท่านแวะตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาด

เคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ 

รวมถึงผลไม้อบแห้งอันข้ึนช่ือของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือ

มากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ISTALBUL LA QUINTA หรอืเทยีบเท่า 

วันทีแ่ปด อิสตันบูล– ฮิปโปโดม – สุเหรา่สนี้าเงิน – สุเหรา่เซนต์โซเฟยี - สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม 

(Hippodrome) ต้ังอยู่หน้าสุเหร่าสีน้าเงิน เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์ 

น าชมสุเหรา่สนี้าเงิน (Blue Mosque) สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแห่งหน่ึง  ช่ือน้ี

ได้มาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้าเงินท่ีใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็น

วังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ตท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างท้ังหมด 7 ปี น าท่านชม

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือช่ือในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 

(Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออโธดอกซ์ ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า 

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ

โลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างท่ีดี ท่ีสุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบินเพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ TK058 ** สําหรบัคณะที่ออกเดินทาง 20 ก.พ. จะ
กลับด้วยเที่ยวบิน TK064 เวลา 20.55 และจะไปถึงกรุงเทพเวลา 10.10 น.ของวันถัดไป และ
สําหรับคณะที่เดินทาง 18 มี.ค.จะกลับด้วยเที่ยวบิน TK068เวลา 01.45 น. และจะไปถึงกรุงเทพ
เวลา 15.00 น.ของวันถัดไป *** 

วันทีเ่ก้า กรุงเทพฯ 

06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

THE OTTOMAN EMPIRE 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

20 – 28 กมุภาพนัธ์ 66 47,900.- 9,900 

18 – 26 มนีาคม 66 47,900.- 9,900 

20-28 มนีาคม 66 47,900.- 9,900 

22-30 มนีาคม 66 47,900.- 9,900 

03-11 เมษายน 66  53,900.- 11,900 

17-25 เมษายน 66 53,900.- 11,900 

24 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 53,900.- 11,900 
 
 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 40 USD/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทย 30 USD/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 



GQ3IST-TK001 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี
ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน  

***ในกรณทีีต้่องการให้บรษัิทย่ืนวซ่ีาให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 
ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบรษัิทได้ **  

- เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่อีายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 



GQ3IST-TK001 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (40 USD/ต่อท่าน)  

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 30 USD/ต่อท่าน) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซีา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารย่ืนวซี่าและการย่ืนวซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจรงิเพื่อการเตรยีมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจอง

 ท่ีพัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามทีลู่กค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ โดยต้องมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
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 4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมดข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง
 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ
 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
 แตกต่างกัน 
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