
  
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชมความงดงามของมัสยิดเก่าแก่ “Grand Mosque” แห่งเมืองบูร์ซา 
สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

น าชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน 
สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” 

เข้าชม “พระราชวังทอปคาปี” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ 
น าท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องช่ืออนัดับต้นๆของโลก 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ออกเดินทางวันที ่
22 ก.พ.-03 มี.ค. / 01-10 มี.ค. / 08-17 มี.ค. / 15-24 มี.ค.  2561  

 



  
 

วันที1่        ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา – อสิตันบูล  
00.30 นดัพบสมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย สวนลุมพิน ีลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่

คอยดูแลเช็คสัมภาระและให้บริการทุกท่าน 
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR829 
11.40 น. เดนิทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ชั่วโมง) 
13.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองอสิตันบูล โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR245 
18.25น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตู ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร / น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พกั 

พักที ่:      RAMADA ENCORE HOTEL                                                    ทีพ่ักระดับใกล้เคยีง        
วันที2่       อสิตันบูล – บูร์ซา – อซิเมียร์  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบูร์ซา” (Bursa) เป็นเมืองที่ต ั้งอยู่ทำงทิศตะวนัออกของตุรกีซ่ึงห่ำงจำกอิสตนับูล
ประมำณ  235 มี พื้ นที่ ป ระม ำณ  11,000 
ตำรำงกิโล เมตร มีประชำกำรอำศัยอยู่
ประมำณ 1.5 ล้ำนคน มีควำมส ำค ัญและ
ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศและเมืองน้ี 
ยงัมีช่ือเสียงทำงด้ำนเส้นไหมเพื่อส่งออก
ไปยงัตลำดต่ำงๆ ประมำณ 70% เพื่อน ำไป
ทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนย์กลำงกำร
ปกครองของอำณำจกัรออตโตมำน ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1326-1362 และ จำกนั้นไดย้้ำยเมืองหลวงไปตั้งที่เอดิร์เน ที่อยู่ทำงด้ำนเหนือของกรุงคอนสแตนดิโน
เปิล น ำท่ำนชมควำมงำมของ “มสัยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซา” (Grand Mosque)  ภำยในจะพบกบัผลงำนอนั
ละเอียดอ่อน และประณีตของงำนกระเบื้องประดบัที่มีสีสันลวดรำยที่ละเอียด และซบัซ้อนอย่ำงพิสดำรทั้ง
ลำยรูปวงกลม รูปดำว ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของศำสนำอิสลำม และรูปเรขำคณิต ชม “สุสานสีเขียว” (Green 
Tomb) หรือ Yesil Mosque สถำนที่ศกัดิ์ สิทธ์ิทำงศำสนำ ที่มีควำมสวยงำมอีกแห่งหน่ึงของเมอืงเบอร์ซำ ถูก
สร้ำงขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถำปนิกช่ือ HaciIvaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถำปัตยกรรมแบบ
เบอร์ซำ อำคำรสุเหร่ำมีควำมโดดเด่นดว้ยกำรใชก้ระเบื้องหินอ่อนสีฟ้ำเขียวในกำรตกแต่งผนงัและเพดำน
ดำ้นในกถ็ูกตกแต่งดว้ยกระเบื้องโมเสคสีฟ้ำเขียวเช่นเดียวกนั นอกจำกน้ี ภำยในสุเหร่ำแห่งน้ี ยงัมีที่บรรจุ 
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ศพของสุ ลต่ ำนเมห์ เมดที่  1 และครอบครัว 
สถำนที่แห่งน้ี จึงถือได้ว่ำเป็นสถำปัตยกรรมที่
ทรงคุณค่ำของประเทศตุรก ีจำกนั้น น ำท่ำนชอ้ป
ป้ิง “ตลาดผ้าไหมตลาดเมืองบูร์ซา” (Bursa Silk 
Market)  ตั้ งอยู่ทำงภำคตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ประเทศตุรกี โดยตลำดแห่งน้ีค้ำขำยผลิตภัณฑ์
จำกผ้ำไหมเป็นหลกั  โดยเฉพำะผ้ำคลุมศีรษะ
ลวดลำยพื้นเมืองจะขำยดีเป็นพิเศษ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองอซิเมียร์” (Izmir) เมืองเก่ำแก ่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขำรำยล้อม เป็น

มหำนครในปลำยสุดทำงตะวนัตกของอำนำโตเลีย  และเป็นเมืองอนัดบัที่สำมมีประชำกรมำกที่สุดใน
ประเทศตุรก ี 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พักที ่:     RAMADA PLAZA HOTEL                                                         ทีพ่ักระดับใกล้เคยีง        
วันที3่       อซิเมียร์ –  มัสยิดโคนัค – ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส – คูซาดาซี 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น ำคณะน ำท่ำนชม “มัสยิดโคนัค” (Konak Mosque) 
มสัยิดรูปทรงวงกลมขนำดเลก็ที่ต ั้งอยู่ในเขตจตุัรัสโค
นคั ถูกสร้ำงขึ้นในปี 1754 ในรูปแบบสถำปัตยกรรม
ออตโตมนั หลงัคำ ประตู หน้ำต่ำง ถูกล้อมรอบด้วย
กระเบื้องเซรำมิกและหินอย่ำงสวยงำม   ผ่ำนชม “หอ
นาฬิกาอิซเมียร์” (Izmir Clock Tower ) หอนำฬิกำ
หินอ่อน ตั้งอยู่บริเวณใจกลำงจตุัรัสโคนคั โดยหอ
นำฬิกำนั้นมีควำมสูงประมำณ 25 เมตร (82 ฟุต) ถูกสร้ำงขึ้นในปี 1901 ในรูปแบบสถำปัตยกรรมออตโต
มนั เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 25 ของ Abdulhamid II 's (ครองรำชย์ 1876-1909) ปัจจุบนัหอนำฬิกำแห่งน้ี
ไดก้ลำยเป็นสัญลกัษณ์ที่ส ำคญัแห่งหน่ึงของอิซเมียร์  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่ำย น ำคณะท่ำนชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” (Ephesus) 
หรือเอเฟส เมืองโบรำณยุคกรีกโรมนั เป็นเมืองเกำ่ยุค
จักรวรรดิโรมันที่ ถือว่ำเจ ริญ รุ่งเรืองด้วยศิลป ะ
วทิยำกำร มีระบบวำงท่อน ้ำ หอสมุด และอื่นๆรวมทั้ง
โรงละครใหญ่ทรงโค้งแบบพิมพ์นิยมของกรีก
โบรำณ มีลำนกวำ้งตรงกลำง แบ่งที่นัง่คนดูเป็น 3 ชั้น
ตำมระดบัควำมส ำคญัไล่ไปจนถึงคนธรรมดำสำมญั 
ใช้เป็นที่เป็นที่ประชุม จดัแสดงละครและกำรต่อสู้สิงสำรำสัตวข์องเหล่ำทำส  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่ “เมืองคูซาดาซี” (Kusadasi) เป็นท่ำเรือธรรมชำติที่ใชม้ำตั้งแต่กอ่นคริสตกำล หลงัจำกที่ตกเป็น
อำณำจกัรออตโตมนั มหำเสนำดีโอคุซ เมห์เหมด็ พำชำ ผูเ้ป็นวเิซียร์แห่งสุลต่ำนอำห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่ำน
ออสมนัที่ 2 ไดส้ร้ำงสุเหร่ำคำไลชิและโรงอำบน ้ำ ตลอดจนก  ำแพงเมืองที่พกัส ำหรับกองคำรำวำน เพื่อให้คู
ซำดำซีเป็นเมืองท่ำที่เหมำะในกำรท ำกำรค้ำระหวำ่งยุโรปและแอฟริกำใต้ และ คูซำดำซีเพิ่งเป็นที่นิยมของ
นกัท่องเที่ยวเมื่อปี ค.ศ. 1980 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร    

พักที ่:     ROYAL PALACE HOTEL                                                          ทีพ่ักระดับใกล้เคยีง             
วันที4่      คูซาดาซี – โรงงานเคร่ืองหนัง – Sirince Village – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปยุฝ้าย 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น ำคณะท่ำนเดินเข้ำสู่ “โรงงานเคร่ืองหนัง” 
ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี จำกนั้น
น ำท่ำนเดินสู่“Sirince Village”เป็นหมู่บำ้นที่
มีเสน่ห์ที่มีช่ือเสียงด้ำนไวน์ผลไม้  ให้ท่ำน
ได้ช่ืนชมควำมงำมของหมู่บ้ำนและลิ้มรส
ไวนผ์ลไมท้ี่เป็นเอกลกัษณ์  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น ำคณะออกเดินทำงสู่  “เมืองปามุคคาเล่” 

(Pamukkale)  ค ำว่ำ “ปำมุคคำเล่” ในภำษำ
ตุรกี หมำยถึง  “ปราสาทปุยฝ้ าย ” Pamuk 
หมำยถึง ปุยฝ้ำย และ Kale หมำยถึง ปรำสำท 
เป็นน ้ำตกหินปูนสีขำวที่เกิดขึ้นจำกธำรน ้ำใต้
ดินที่มีอุณหภูมิประมำณ 35 องศำเซลเซียส 
ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมำณที่สูง
มำก ไหลรินลงมำจำกภูเขำ “คำลดำก”ึ ที่ต ั้งอยู่ห่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ้นมำเหนือผิวดิน และท ำ 
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ปฏิกิริยำจบัตวัแข็งเกำะกนัเป็นร้ิวเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลัน่กนัไปตำมภูมิประเทศเกิดเป็นประติมำกรรม
ธรรมชำติอนัสวยงำมแปลกตำและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยำกจะหำที่ใดเหมือน จนท ำให้ปำมุคคำเล่ ไดร้ับ
กำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมในปีค.ศ. 1988 น ำคณะท่ำน
ชม “ปราสาทปุยฝ้าย” (Cotton Castle) เมืองแห่งน ้ำพุเกลือแร่ร้อน น ำท่ำนชมหนำ้ผำที่ขำวกวำ้งใหญ่ดำ้นขำ้ง
ของอ่ำงน ้ำ เป็นรูปร่ำงคลำ้ยหอยแครงและน ้ำตกแช่แขง็ ถำ้มองดูจะดูเหมือนสร้ำงจำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย  
น ้ำแร่ที่ไหลลงมำแต่ละชั้นจะแขง็เป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ อย่ำงมหศัจรรย ์น ้ำแร่น้ี มีอุณหภูมิ 

 ประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือน ำมำดื่ม เพรำะเช่ือวำ่มีคุณสมบตัิในกำรรักษำ
โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ควำมดนัโลหิตสูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมนัเช่ือ
วำ่น ้ำพุร้อนสำมำรถรักษำโรคได ้

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี :       TRIPOLIS HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                
วันที5่       ปามุคคาเล่ –  คอนย่า – คาราวานสไลน์ –  คปัปาโดเกยี  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 น ำคณะออกเดินทำงสู่ “เมืองคอนย่า” (Konya) เป็นเมืองที่นิยมใชเ้ป็นจุดพกัของกำรเดินทำงในอดีตเคยเป็น
เมืองหลวงของอำณำจกัรเซลจุกเติร์ก ซ่ึงเป็น
อำณำจกัรแห่งแรกของชำวเติร์กในตุรกหีรือที่ยุค
นั้นเรียก อนำโตเลีย เป็นอู่ขำ้วอู่น ้ำของประเทศ 
น ำท่ำนชม “พิพิธภัณฑ์ เมฟลานา” (Mevlana 
Museum) อำคำรหลังใหญ่ที่มีโดมสีเขียวทรง
แปลกตำหลงัน้ีแม้จะเป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั 
แต่ในอดีตแล้วที่น่ีคือสถำนที่ส ำหรับประกอบ
พิธีกรรมทำงศำสนำอิสลำมที่สร้ำงโดย  “เมฟลำนำ เจลำลุดดีน รูมี” ( Mevlana Celaleddin Rumi ) และ
บรรดำนกับวชในศำสนำจะใชเ้ป็นที่สวดมนตท์  ำสมำธิดว้ยวิธีกำรอดอำหำรเพื่อทรมำนตวัเองแล้วไปเดิน
หมุนวนเป็นวงกลมพร้อมกบักำรท ำจิตให้สงบด้วยกำรฟังเสียงขลุ่ยเรียกวิธีน้ีว่ำ “Whirling Dervishes” 
ดำ้นหนำ้พิพิธภัณฑ์จะมีสวนสวยริมทำงเดินที่ปูดว้ยแผ่นหิน ส่วนพิพิธภัณฑน์ั้นกย็งัตกแต่งอย่ำงสวยงำม 
แต่กเ็ป็นไปในรูปแบบของมุสลิมดำ้นหน่ึงของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจะเป็นสุสำนของ เมฟลำนำ เจลำลุดดีน รูมี 
ผูส้ร้ำง ตลอดจนคนในครอบครัวและกลุ่มลูกศิษยผ์ูต้ิดตำมรับใชใ้กลชิ้ดท่ำนดว้ย อีกทั้งในวนัที่ 17 ธนัวำคม
ของทุกปีจะมีกำรเฉลิมฉลองวนัครบรอบกำรจำกไปของเมฟลำนำเมื่อปี ค.ศ. 1271 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  
 

บ่ำย น ำท่ ำน เดิ นทำง สู่  “ เมืองคัปปาโดเกีย ” 
(Cappadocia) เมืองที่มีลกัษณะภูมิประเทศ
สวยงำมมำก ซ่ึงองคก์ำรยูเนสโกไ้ดป้ระกำศ
ให้เป็นเมืองมรดกโลก ระหว่ำงทำงแวะ
ถ่ ำ ย ภ ำพ  “ Sultan Han Caravanserai” 
คำรำวำนสไลน์ ที่พกักองคำรำวำนในอดีต
ของสุลต่ำนฮำนี ต ั้งอยู่ที่หมู่บำ้นสุลต่ำนฮำนี 
สร้ำงโดยสุลต่ำนอำเลดดิน เคยโ์คบำท รำวศตวรรษที่ 13 ประตูท  ำด้วยหินอ่อนสกดัลวดลำยโบรำณ ตรง
กลำงเป็นสุเหร่ำ ส่วนบริเวณอื่นจดัเป็นครัว ห้องน ้ำ และห้องนอน 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี :      AVRASYA HOTEL  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                    
วันที6่        คปัปาโดเกยี – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – อชิุซาร์ 
05.00 ส าหรับท่านที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot 

Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 210 USD ต่อท่าน ส าหรับประกันภัยที่ท าจากเมืองไทย  ไม่
ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional tour ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของท่าน) 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
น ำท่ำนชม “พพิธิภณัฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” (Goreme Open Air Museum) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงของศำสนำคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสต์ที่ต้องกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ  ้ำเป็นจ ำนวนมำกเพื่อ
สร้ำงโบสถ์และยงัเป็นกำรป้องกนักำรรุกรำน
ของชนเผ่ำล ัทธิอื่นที่ไม่ เห็นด้วยกบัศำสนำ
คริสต์  น ำคณะท่ำนชม “ เมืองคัปปาโดเกีย ” 
(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ ำ
อศัจรรยแ์ปรสภำพเป็ นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ 
กรวยหิน และเสำรูปทรงต่ำง ๆ ที่งดงำม คปัปำ
โดเกีย  เป็นช่ือเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์(ชนเผ่ำรุ่น
แรกๆ ที่อำศยัอยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลวำ่ ดินแดนม้ำพนัธ์ุดีต ั้งอยู่ทำงตอนกลำงของตุรกเีป็นพื้ นที่เกดิจำก
กำรระเบิดของภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เมื่อประมำณ 3 ลำ้นปี ที่แลว้ เถำ้ลำวำที่พ่นออกมำและ
เถำ้ถ่ำนจ ำนวนมหำศำลกระจำยทัว่บริเวณจนทบัถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมำ จำกนั้นกระแส น ้ำ ลม ฝน 
แดด และหิมะ กดัเซำะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขำไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนบัล้ำนปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศ
ประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ที่เตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพดัรูปทรง ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยำยจนผูค้นในพื้  นที่เรียกขำนกนัวำ่ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปีค.ศ. 1985 ยูเนสโกได้
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ประกำศให้พื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี ชม “นครใต้
ดนิ” (Underground City) เมืองใตด้ินของตุรกมีีอยู่หลำยแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนั เป็นสถำนที่
ที่ผู ้นบัถือศำสนำคริสต์ใช้หลบภยัชำวโรมนัที่ต้องกำรท ำลำยร้ำงพวกนบัถือศำสนำคริสต์  เมืองใต้ดินที่มี
ขนำดใหญ่ แต่ละชั้นมีควำมกวำ้งและสูงขนำดเท่ำเรำยืนได ้ท ำเป็นห้อง ๆ มีท ั้งห้องครัวห้องหมกัไวน ์มี
โบสถ ์ห้องโถงส ำหรับใช้ประชุม มีบ่อน ้ำและระบบระบำยอำกำศที่ดี แต่อำกำศค่อนขำ้งบำงเบำเพรำะอยู่
ลึกและทำงเดินบำงช่วงค่อนขำ้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได้ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “อุชิซาร์” (Uchisar) หน่ึงใน

ควำมมหัศจรรย์ของคปัปำโดเกีย หุบเขำอุซิซำร์ 
หุบเขำคล้ำยจอมปลวกขนำดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่
อำศยั ซ่ึงหุบเขำดงักล่ำวมีรูพรุน มีรอยเจำะ รอย
ขุด อนัเกิดจำกฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภู เขำ 
เพื่อเอำไวเ้ป็นที่อำศัย อุซิซำร์ คือ บริเวณที่สูง
ที่สุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิซำร์ มีไวท้  ำ
หน้ ำที่ เ ป็ น ป้ อมปรำก ำรที่ เกิด ขึ้ น เอ งต ำม
ธรรมชำติเอำไวส้อดส่องข้ำศึกยำมมีภัยอีกด้วย  จำกนั้นน ำท่ำนแวะ “ชมโรงงานทอพรม” และ “โรงงาน
เซรามิค” สินคำ้คุณภำพดี และขึ้นช่ือของประเทศตุรก ีให้เวลำท่ำนเลือกซ้ือตำมอธัยำศยัอิสระกบักำรเลือก
ซ้ือสินคำ้ และของที่ระลึก  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี :       AVRASYA HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                
วันที7่       คปัปาโดเกยี – องัการา – ทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก – อสิตันบูล   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงอังการา” (Ankara) เมืองหลวง ของประเทศตุรก ีเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสอง

รองจำกอิสตนับูล ตั้งอยู่กึ่งกลำงของประเทศและพฒันำเติบโตขึ้นมำ โดยไดร้ับอิทธิพลจำกทั้งฝ่ังยุโรปและ
ตะวนัออกกลำง จึงท ำให้เป็นอีกเมืองที่มีควำมผสมผสำนที่เเสนจะลงตวัเป็นอย่ำงยิ่ง รวมทั้งวฒันธรรมที่ควร
ค่ำแก่กำรมำสัมผสั ระหวำ่งทำงให้ท่ำนได้เกบ็ภำพ 
“ทะเลสาบเกลือ” (Salt Lake) น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ 
“สุ ส าน อ ต า เติ ร์ ก ”  (Ataturk Mausoleum) เ ป็ น
อนุสรณ์สถำนและสุสำนของ MUSTAFA KEMAL 
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ATATURK ซ่ึงเป็นผูน้  ำในสงครำมกู ้อิสรภำพของตุรกหีลงัสงครำมโลกครั้ งที่ 1 ผูก้อ่ต ั้งสำธำรณรัฐตุรก ีและ
ประธำนำธิบดีคนแรกเป็นสุสำนของ ISMET INONU ประธำนำธิบดีคนที่  2 ของตุรกีด้วย อนุสรณ์สถำน
ออกแบบโดยสถำปนิกชำวตุรก ีสร้ำงขึ้นระหวำ่งปี ค.ศ. 1944 - 1953 ในธนบตัรตุรกทีี่พิมพร์ะหวำ่งปี 1966 - 
1987 และ 1999 - 2009 จะเป็นรูปของ ANITKABIR ดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย ได้เวลำอนัสมควร น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองอิสตันบูล” (Istanbul) เป็นเมืองที่มีประวตัิศำสตร์ยำวนำน

หลำยศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกำล อิสตนับูล ต ั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท ำให้อิสตนับูลเป็นเมือง
ส ำคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต ั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย สถำปัตยกรรมอนังดงำม
ผสมผสำนทั้ง 2 ทวปี ท ำให้อิสตนับูลมีเอกลกัษณ์เฉพำะที่พิเศษ  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี :      RAMADA ENCORE HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                           
วันที8่       อสิตันบูล – สุเหราเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปคาปี – สุเหร่าสีน า้เงิน   
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น ำคณะท่ำนชม “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือสนำมแข่งม้ำโบรำณ ซ่ึงมีเสำโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วน
ปลำยที่ ย ำว  20 เมตร  มี งำนแกะสลักอ ันมี
ค ว ำม ห ม ำยแ ละมี ค่ ำ ยิ่ ง  น ำท่ ำน เข้ ำช ม 
“พระราชวังทอปคาปี” (Topkapi Palace) ตั้งอยู่
ในเขตเมืองเก่ำซ่ึงถือเป็นเขตประวตัิศำสตร์ที่
ได้รับ  กำรขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำก
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระรำชวงั Topkapi 
สร้ำงขึ้นโดยสุลต่ำนเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 
บนพื้นที่กวำ้งใหญ่ถึง 4 ลำนกวำ้ง และมีอำคำรขนำดเล็กอีกจ ำนวนมำก ณ จุดที่สร้ำงพระรำชวงัแห่งน้ีสำมำรถ
มองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส  โกลเดนฮอร์นและทะเลมำร์มำร่ำได้อย่ำงชดัเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของ
อำณำจกัรออตโตมนั พระรำชวงัแห่งน้ีมีรำชวงศ์และขำ้รำชบริพำรอำศยัอยู่รวมกนัมำกถึงส่ีพนักวำ่คน น ำท่ำน
เข้ำชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จดัแสดงทรัพยส์มบตัิ  ข้ำวของเคร่ืองใช้ส่วนพระองค์เคร่ืองเงินต่ำงๆ 
มำกมำย ชม “สุเหร่าเซนต์โซเฟีย” (Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮำเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลำง ในอดีตเป็นโบสถท์ำงศำสนำคริสต ์ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมสวดมนตข์องชำวมุสลิม  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น ำชม “สุเหร่าสีน ้าเงิน” (Blue Mosque) หรือช่ือเดิม คือ สุ เหร่ำสุลต่ำนห์อำร์ เหม็ดที่  1 (Sultan Ahmed 

Mosque) **กำรเข้ำชมสุเหร่ำทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้ำ ถอดหมวก ถอดแวน่ตำด ำ เป็นกำรเคำรพสถำนที่ 
ถ่ำยรูปได ้ห้ำมส่งเสียงดงั และกรุณำท ำกิริยำให้ส ำรวม**  สุเหร่ำน้ีสร้ำงในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อน
สุลต่ำนอำห์เหมด็ส้ินพระชนมด์ว้ยอำยุเพียง 27 พรรษำ) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผูน้  ำศำสนำ
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ขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจำกยอด เพื่อให้
ผู ้คนเข้ำมำสวดมนต์ตำมเวลำในสุเหร่ำ  
ช่ือ สุ เห ร่ำสีน ้ ำเงินภำยในประดับด้วย
กระเบื้ องสีฟ้ ำจำกอิซนิค ลวดลำยเป็น
ดอกไม้ต่ำงๆ เช่น กุหลำบ ทิวลิป  คำร์
เนชัน่ เป็นต้น ตกแต่งอย่ำงวิจิตรตระกำร
ตำ ภำยในมีที่ให้สุลต่ำนและนำงในฮำเร็ม
ท ำละหมำดและสวดมนต์โดยเฉพำะ มีหน้ำต่ำง 260 บำน สนำมด้ำนหน้ำและด้ำนนอกจะเป็นที่ฝังศพของ
กษตัริยแ์ละพระรำชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้ำงที่อ  ำนวยควำมสะดวกให้กบัประชำชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด 
โรงพยำบำล โรงอำบน ้ำ ที่พกักองคำรำวำน โรงครัวสำธำรณะคุลีเรีย (Kulliye)  จำกนั้น ให้ท่ำนชมควำม
งดงำมโดยกำร “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” (Bosphorus Cruise) ถือเป็นหน่ึงในช่องแคบเลื่องช่ืออนัดบั
ตน้ๆของโลก เป็นพรมแดน 
ธรรมชำติที่แบ่งอิสตนับูลออกจำกยุโรปและเอเชีย ซ่ึงเป็นช่องแคบที่เช่ือมต่อกบัทะเลด ำ (The Black Sea) เข้ำ
ก ับ ท ะ เลม ำร์ ม ำร่ ำ  (Sea Of Marmara) 
ควำมยำวทั้ง ส้ินประมำณ 32 ก.ม. ควำม
กวำ้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่ำ
สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของ
ทวปีเอเชียมำพบกนัที่น่ี  หลงัจำกล่องเรือ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “แกรนด์บาซาร์” (Grand 
Bazaar) ตลำดช้อปป้ิงที่ใหญ่และโด่งด ัง
ที่สุดในตุรกเีป็นตลำดสไตลเ์ตอร์กชิแท ้ๆ ภำยในตลำดตกแต่งไวอ้ย่ำงสวยงำมและเป็นตลำดเกำ่แกเ่ปิดมำนำน
กวำ่ 1,500 ปี ซ่ึงสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 มีเน้ือที่ท ั้งหมดเกอืบ ๆ 200 ไร่ มีร้ำนคำ้ขำยของต่ำง ๆ มำกถึง 5,000 
ร้ำนคำ้ ที่ตลำดแกรนด์บำซ่ำร์มีสินคำ้ให้เลือกมำกมำยไม่วำ่จะเป็นของกนิเล่นขนมของตุรกทีี่หำซ้ือจำกที่ไหน
ไม่ได ้ของที่ระลึกที่แนะน ำกจ็ะเป็น ลูกปัดตำปีศำจ เคร่ืองรำง  ชำ ผลไมอ้บแห้ง  ถ ัว่หลำกชนิดเช่น ถ ัว่แมคคำ
ดำเมีย พิตำชิโอ หรือจะเป็นขนมหวำน เตอร์กิสดีไลต์  เคร่ืองเทศ  เซรำมิก จำน ชำม แจกนั เคร่ืองดนตรี
พื้นเมือง โคมไฟ พวงกุญแจหรือกระเบื้องเพนทต์ิดผนงั  และของที่ระลึกอื่น ๆ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี :      RAMADA ENCORE HOTEL ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง     
วันที9่       สนามบิน – โดฮา             
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

สมควรแกเ่วลำ น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำ 
13.35 เหริฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR240 
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17.45 เดนิทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
20.05 เหริฟ้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR828 

วันที1่0       ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา            
06.30 เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 
 บริการรถปรับอากาศ น าคณะท่านเดนิทางกลบัสู่ สวนลุมพนิ ีลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 กรุงเทพมหานคร  
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

 

อตัราค่าบริการ  
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพ่ิม 

 

22 ก.พ. - 03 มี.ค./ 01 - 10 มี.ค./  
08 - 17 ม.ีค. 2561 

29,400 29,400 29,400 8,000 

15 - 24 ม.ีค.  2561 31,400 31,400 31,400 8,000 
ต้องการเดนิทางโดยชั้นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (อู่ตะเภำ-อิสตนับูล-อู่ตะเภำ) 
 บริกำรรถรับส่ง กรุงเทพฯ – สนำมบินอู่ตะเภำ (ไป – กลบั)  นดัพบ ณ สวนลุมพนิี  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน  
12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่นแถบที่มี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล เทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลทีท่  ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรรม)์/หำกผู ้เดินทำงอำยเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไป
และกลบัพร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพิม่)  

 น ้ำดื่มบริกำรบนรถโคช้ อำหำรเสริม และขนมขบเคี้ยว 
 หำกท่ำนลืมสัมภำระไวใ้นหอ้งพกั มคี่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได้  



  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษมีูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษหีกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 น ้ำดื่มบนรถ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท์ , ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษนี ้ ำมนัที่ทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝง
ตัวเข้ามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน)  

 ค่าทปิพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD / ท่าน / วัน  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวัน  

 
เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ และการช าระเงนิ  

 กรุณำจองพร้อมช ำระเต็มจ ำนวน 29,400 / 31,400 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนังสือเดินทำง Passport  มำยงั

บริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวซ่ีำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสัิย จนไม่อำจแก้ไขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต  เนื่องจำก

บริษทัจะต้องใชเ้อกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป  ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้ก ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงค์จะยืน่วซ่ีำท่องเที่ยวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พจิำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้จิำรณำว่ำวซ่ีำใหก้ับ
ทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึนดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ 



  
 

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พจิำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมดัจ ำหอ้งใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวนัที่เข้ำพกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท้่ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  60 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 55 วนัขึ้นไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  50 วนัขึ้นไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  40 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 


