


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโดฮา	-	มัสยิดซันเกอ	เบย	-	เมืองคัปปาโด
เกีย	-	ทาอากาศยานอาดานา	ซากีรปาซา

พักที่	:	AVRASYA	HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกลเคียง	

3 พิพิธภัณฑกลางแจง	-	เมืองคัปปาโดเกีย	-	นครใตดิน
ไคมัคลี	-	โรงงานทอพรม	-	โรงงานเซรามิค	-	เมือง
อังการา

พักที่	:	ATALAY	HOTEL	หรือที่พัก
ระดับใกลเคียง						

4 อิสตันบูล	-	สุเหราสีน้ําเงิน	-	พระราชวังทอปกาปี	-
สุเหราเซนตโซเฟีย

พักที่	:	RAMADA	ENCORE
HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง		

5 ชองแคบบอสฟอรัส	-	พระราชวังโดลมา
บาเช(Dolmabahce)	-	แกรนดบาซาร	(Grand	Bazaar)

พักที่	:	HALIC	PARK	HOTEL
หรือที่พักระดับใกลเคียง

6 เซลจุก	-	โรงงานหนังชั้นนํา	-	เมืองโบราณเอเฟซุส	-
เมืองปามุคคาเล

พักที่	:	TRIPOLIS	HOTEL	หรือ
ที่พักระดับใกลเคียง	

7 เมืองโบราณเฮียราโพลิส	-	ปราสาทปุยฝาย	-	เมือง
คอนยา	-	พิพิธภัณฑเมฟลานา

พักที่	:	OZKAYMAK	HOTEL	ที่พัก
ระดับใกลเคียง																													
																													

8 เมืองอาดานา	-	หอนาฬิกา	-	สุเหราอูลู	คามิล	-	สะพาน
หิน

พักที่	:	GOLDEN	DELUXE
HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง							
																																			

9 ทาอากาศยานอาดานา	ซากีรปาซา	-	สนามบินโดฮา

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ค.	61	-	1	มิ.ย.	61 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿8,000



คํ่า
22.30น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

เคานเตอรสายการบินกาตารแอรเวย	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

01.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงโดฮา	ประเทศกาตาร	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	QR837

เชา
05.25	น.	เดินทางถึง	ประเทศกาตาร	ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง	(มีเวลาชวงเปลีย่นเครื่องประมาณ	2

ชัว่โมง)
07.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอาดานา	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	QR438
11.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานอาดานา	ซากีรปาซา	ประเทศตุรกี	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	และ

ดานศุลกากรเรียบรอยแลว

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะทานเดินทางสู	เมืองคัปปาโดเกีย	(Cappadocia)	เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก	ซึ่งองค

การยูเนสโก	ไดประกาศใหเป็นเมืองมรดกโลก
นําทานเก็บภาพ	มัสยิดซันเกอ	เบย	(Sungurbey	Mosque)

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	:	AVRASYA	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย



มีเวลาชวงเปลี่ยนเครื่องประมาณ	2	ชั่วโมง

ที่น่ีถูกสรางขึน้ในปี	1335	โดย	Hoca	Ebubekir	ตามคําสั่งของ	Seyfeddin
Sungur	Bey	ในสมัยรัชสมัยของสุลตานสุลตาน	Ebusaid	ที่น่ีถูกสรางขึน้จาก
หินตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา	รวมถึงการแกะสลักหินเป็นลวดลายตกแตงเป็น
สัตวอยางสิงโต	หัวของกริฟฟอน	นกปา	มา	และละมั่งเป็นสิ่งที่ดูสวยโดดเดน
จุดนาสนใจอีกอยางคือพื้นที่ประตูใหญที่มีหอคอยคูซึ่งใชศิลปะการออกแบบใน
สไตลโกธิคและอิสลามผสมผสานกัน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อาดานา	(Adana)	เป็นเมืองทางตอนใตของประเทศตุรกี	และเป็นศูนยกลาง
การคาและกสิกรรมที่สําคัญ	เมืองตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําเซยฮาน	อยูหาง
จากทะเลเมดิเตอรเรเนียนราว	30	กม.	เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอาดานา	มี
ประชากร	1.6	ลานคน

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	:	AVRASYA	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง	

05.00น.	สําหรับทานทีส่นใจขึ้นบอลลูน	เพื่อชมความงามของพระอาทิตยขึน้	ทานสามารถเลือกซื้อ
Optional	Hot	Air	Balloon	Tour	ได	ราคาประมาณ	200	USD	ตอทาน	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	สําหรับ
ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย	ไมครอบคลุมการขึน้บอลลูน	และ	เครื่องรอนทุกประเภท	ดังน้ันการเลือกซื้อ
Optional	tour	ขึน้กับดุลยพินิจของทาน)

เชา
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม	(Goreme	Open	Air	Museum)	ซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนา

คริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อ
สรางโบสถและยังเป็นการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต
นําทานชม	เมืองคัปปาโดเกีย	(Cappadocia)	ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยแปรสภาพเป็นหุบเขา

รองลึก	เนินเขา	กรวยหิน	และเสารูปทรงตาง	ๆ	ที่งดงาม	ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส	และ
ภูเขาไฟฮาซานเมื่อประมาณ	3	ลานปีที่แลว	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม	ฝน	แดด	และหิมะ	กัดเซาะกรอนหิน	แผนดิน
ภูเขาไฟไปเรื่อย	ๆ	นับแสนนับลานปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง
นําทานชม	นครใตดิน	(Underground	City)	เมืองใตดินของตุรกีมีอยูหลายแหง	แตละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอ

ถึงกัน	ที่น่ีเป็นสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมันที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต
แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได	ทําเป็นหอง	ๆ	มีทั้งหองครัวหองหมักไวน	มีโบสถ	หองโถง



สําหรับใชประชุม	มีบอน้ําและระบบระบายอากาศที่ดี	แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบาง
ชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	โรงงานทอพรม	(Carpet	Factory)	และ	โรงงานเซรามิค	(Pottery	at	Avanos	Village)

สินคาคุณภาพดี	และขึน้ชื่อของประเทศตุรกี	ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	กรุงอังการา	(Ankara)	เมืองหลวงของประเทศตุรกี	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองรองจาก

อิสตันบูล	เป็นเมืองที่ไดรับอิทธิพลจากทั้งฝ่ังยุโรปและตะวันออกกลาง	จึงทําใหเป็นอีกเมืองที่มีความผสมผสานที่
เเสนจะลงตัวเป็นอยางยิ่ง	รวมทั้งวัฒนธรรมที่ควรคาแกการมาสัมผัส

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	:	ATALAY	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

พิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง	ค.ศ.	9	ซึ่งเป็น
ความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวน
มากเพื่อสรางโบสถ	และยังเป็นการปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต

เป็นบริเวณที่อยูระหวางทะเลดํากับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟ	ทําใหลาวาที่พนออกมาและเถาถานจํานวนมหาศาล
กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผนดินชั้นใหมขึน้มา	จากน้ันกระแสน้ํา	ลม
ฝน	แดด	และหิมะ	ไดรวมดวยชวยกันกัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆ	นับแสนนับลานปี	จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง	ดู
ประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย	จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันวา	“ปลองไฟนางฟา”

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป	10	กวาชั้น	เพื่อใชเป็นที่หลบภัยจากขาศึก
ศัตรู	โดยชั้นลางที่ลึกที่สุด	ลึกถึง	85	เมตรทีเดียว	เมืองใตดินแหงน้ีมีครบ
เครื่องทุกอยางทั้งหองโถง	หองนอน	หองน้ํา	หองถนอมอาหาร	หองครัว	หอง
อาหาร	โบสถ	ทางหนีฉุกเฉิน	ฯลฯ	แมจะเป็นเมืองขนาดใหญขุดลึกลงไปใตดิน
หลายชั้น	แตวาอากาศในน้ันถายเทเย็นสบาย	หนารอนอากาศเย็น	หนาหนาว
อากาศอบอุน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พรมเป็นสินคาที่มีชื่อเสียงของอิสตันบูล	ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาว
ของเสนใยที่ใชทอคือ	ฮาลื่อและคิลิม	ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน	วัสดุที่
ใชทอมีทั้งขนสัตวฝาย	ไหม	เมื่อผูกปมแลวจะตัดเสนใยออก	ดานหน่ึงจึงปุยขึน้
เป็นลายตามที่ชางตองการ	สวนคิลิมใชวัสดุเหมือนกัน	แตทอโดยไมตัดดาย
พรม	จึงมีลายเหมือนกันสองดาน



สําหรับทานที่สนใจ	ขึน้บอลลูน	เพื่อชมความงามของพระอาทิตยขึน้	ทานสามารถเลือกซื้อ	Optional	Hot	Air
Balloon	Tour	ได	ราคาประมาณ	200	USD	ตอทาน	เริ่มใหบริการประมาณ	05.00น.	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)
สําหรับประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย	ไมครอบคลุมการขึน้บอลลูน	และ	เครื่องรอนทุกประเภท	ดังน้ันการเลือก
ซื้อ	Optional	tour	ขึน้กับดุลยพินิจของทาน)

โรงงานเซรามิค	(Pottery	at	Avanos	Village)	คุณภาพดีของประเทศตุรกี	ให
เวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย

เมืองอังการา	(Ankara)	ระยะทางประมาณ	300	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	3	ชั่วโมงเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี	ตั้งอยูบนฝ่ังทวีปเอเชีย	ชาว
ตุรกีจะเรียกดินแดนฝ่ังเอเชียวาอนาโตเลีย	และอังการาเป็นเมืองใหญอันดับ
สองรองจากอีสตันบูล

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	:	ATALAY	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง						

เชา
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู	เมืองอิสตันบูล	(Istanbul)	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานหลายศตวรรษตั้งแตกอน

คริสตกาล	เป็นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	และทวีปเอเชีย
สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง	2	ทวีป	ทําใหอิสตันบูลมีเอกลักษณเฉพาะที่พิเศษ
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําชม	สุเหราสีน้ําเงิน	(Blue	Mosque)	ชื่อของสุเหราน้ันมาจาการที่ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิ

ซนิค	ทําลวดลายเป็นดอกไมตางๆ	อยางวิจิตรตระการตา	ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทําละหมาดและ
สวดมนตโดยเฉพาะ	ทั้งยังมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั่วไป	เชน	หองสมุด	โรงพยาบาล
โรงอาบน้ํา	ที่พักกองคาราวาน	โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย	**การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา
ถอดหมวก	ถอดแวนตาดํา	เป็นการเคารพสถานที	่ถายรูปได	หามสงเสียงดัง	และกรุณาทํากิริยาให
สํารวม**
เขาชม	พระราชวังทอปคาปี	(Topkapi	Palace)	ตั้งอยูในเขตเมืองเกาซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตรที่ไดรับ

การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก	ถูกสรางบนพื้นที่กวางใหญถึง	4	ลานกวาง	และมีอาคารขนาดเล็กอีก
จํานวนมาก	ณ	จุดที่สรางพระราชวังแหงน้ีสามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัส	โกลเดนฮอรนและทะเลมารมา
ราไดอยางชัดเจน
เขาชม	สุเหราเซนตโซเฟีย	(Saint	Sophia)	หรือ	โบสถฮาเจีย	โซเฟีย	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง

ที่น่ีเป็นตนแบบสถาปัตยกรรมโบสถของคริสตศาสนิกชนตะวันตกยุคไบเซนไทน	(Byzantine)	ทั้งนิกายออรโธ
ดอกซ	และคาทอลิกกรีก	ในอดีตเป็นโบสถทางศาสนาคริสต	ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	:	RAMADA	ENCORE	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง



การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา	ถอดหมวก	ถอดแวนตาดํา	เป็นการเคารพสถานที่	ถายรูปได
หามสงเสียงดัง	และกรุณาทํากิริยาใหสํารวม

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก	ที่ตั้งอยูใน	2	ทวีป	คือ	ทวีปยุโรป	ฝ่ัง	Thrace
ของบอสฟอรัส	และทวีปเอเชีย	ฝ่ังอนาโตเลีย	การไดไปเยือนเหมือนการอยู
คาบเกี่ยวระหวาง	2	อารยธรรมที่มีคุณคาดั่งอัญมณีของโลก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หรือชื่อเดิมคือ	สุเหราสุลตานหอารเหม็ดที่	1	ภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟา
จากอิซนิค	ลวดลายเป็นดอกไมตางๆ	เชนกุหลาบ	ทิวลิป	คารเนชั่น	เป็นตน
ตกแตงอยางวิจิตรตระการตา	ภายในมีที่ใหสุลตานและนางในฮาเร็มทํา
ละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ	สนามดานหนาและดานนอกจะเป็นที่ฝังศพ
ของกษตัริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนทั่วไป

เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลตานมานานกวา	3	ศตวรรษ	สรางโดย	'จักรพร
รดิเมหเม็ตผูพิชิต'	ในอดีตเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใชของสุลตาน
ชาว	ตุรกี	ซึ่งคัดเลือกเด็ก	ๆ	คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนใหเป็นเติรก
และนับถือศาสนาอิสลาม	ตอมาเมื่อขุนทหารเหลาน้ีออกมารับราชการเป็น
ใหญเป็นโตในวังก็กลายเป็นหอก	ขางแคร	และในบางยุคก็รวมกอการปฏิวัติ
รัฐประหารเลยดวยซํ้า

ในอดึตโบสถแหงน้ี	เป็นโบสถที่ไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต	แต
ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม	สรางโดย	"พระเจาจักรพรรดิค์อน
สแตนติน"	โดยโบสถแหงน้ีใชเวลาสรางถึง	17	ปี	แตก็ถูกผูกอการรายบุกเผา
ทําลาย	หลายครั้ง	วอดวายนับไมถวน	สาเหตุเน่ืองจาก	ความขัดแยงทาง
ศาสนาระหวาง	ศาสนาคริสต	และ	ศาสนาอิสลาม

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	:	RAMADA	ENCORE	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง		

เชา
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําคณะทาน	ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส	(Bosphorus	Cruise)	ถือเป็นหน่ึงในชองแคบเลื่องชื่ออันดับ

ตนๆของโลก	เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมตอกับ
ทะเลดําเขากับทะเลมารมารา	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี
นําทานผานชม	พระราชวังโดลมาบาเชห	(Dolmabahce	Palace)	ที่น่ีถูกสรางโดยสุลตานอับดุล	เมซิด



(Abdul	Mecit)	ในปี	2399	ใชเวลาสรางถึง	30	ปี	สรางดวยหินออน	ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก
ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลมารมาราในชองแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป
นําทานสู	แกรนดบาซาร	(Grand	Bazaar)	ตลาดชอปป้ิงที่ใหญและโดงดังที่สุดในตุรกี	และเป็นตลาดเกาแก

เปิดมานานกวา	1,500	ปี	มีสินคาใหเลือกมากมายไมวาจะเป็นของกินเลนขนมของตุรกีที่หาซื้อจากที่ไหนไมได
ของที่ระลึกที่แนะนําก็จะเป็น	ลูกปัดตาปีศาจ	เครื่องราง	ชา	ผลไมอบแหง	ถั่วหลากชนิดเชน	ถั่วแมคคาดาเมีย	พิ
ตาชิโอ	และสินคานาสนใจอื่นๆตามอัธยาศัย

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	เมืองไอยวาริค	(Ayvalik)

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	:	HALIC	PARK	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ถือเป็นหน่ึงในชองแคบเลื่องชื่ออันดับตนๆของโลก	เป็นพรมแดนธรรมชาติที่
แบงอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย	ซึ่งเป็นชองแคบที่เชื่อมตอกับทะเลดํา
เขากับทะเลมารมารา	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	32	ก.ม.	ความกวางตั้งแต	500
เมตร	จนถึง	3	ก.ม.	ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา
พบกันที่น่ี

พระราชวังโดลมาบาเช	(Dolmabahce)	ซึ่งใชเวลากอสรางถึง	12	ปี	ผสมผสาน
ศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม	ชมโคมไฟระยาขนาด
ใหญน้ําหนักถึง	4.5	ตัน	เครื่องแกวเจียระไน	และพรมทอผืนที่ใหญที่สุดในโลก

ตลาดในรม	(Kapali	Carsisi	หรือ	Covered	Bazaar)	หรือ	แกรนดบาซาร
(Grand	Bazaar)	เป็นตลาดเกาแก	สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่	2
เมื่อปี	ค.ศ.	1461	ตลาดน้ีกินเน้ือที่กวา	2	แสนตารางเมตร	ประกอบดวยรานคา
กวา	4,000	ราน	ขายของสารพัด	ตั้งแตทองหยอง	เครื่องประดับ	พรม	เครื่อง
เงิน	เครื่องหนัง	กระเบื้อง	เครื่องทองแดง	ทองเหลือง	สินคาหัตถกรรม	ของที่
ระลึก	ฯลฯ	ที่น่ีเป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวเป็นอยางมาก	ดังน้ันจึงตั้งราคา
สินคาเอาไวคอนขางสูง	ควรตอรองราคาใหมาก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	:	HALIC	PARK	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

เชา
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



เดินทางเขาสู	เซลจุก	(	Selcuk)	เมืองโบราณขนาดเล็กไมไกลจากเมืองโบราณในเอเฟซุส
นําทานชม	โรงงานเครื่องหนัง	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังของประเทศตุรกี
นําทานชม	เมืองโบราณเอเฟซุส	(Ephesus)	หรือเอเฟส	เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน	เป็นเมืองเกายุค

จักรวรรดิโรมันที่ถือวาเจริญรุงเรืองดวยศิลปะวิทยาการ	มีระบบวางทอน้ํา	หอสมุด	และอื่นๆ	รวมทั้งโรงละคร
ใหญทรงโคงแบบพิมพนิยมของกรีกโบราณ	มีลานกวางตรงกลางสําหรับจัดแสดงละครและการตอสู
สิงสาราสัตวของเหลาทาส

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู	เมืองปามุคคาเล	(Pamukkale)	ซึ่งในภาษาตุรกีน้ัน	Pamuk	หมายถึง	ปุยฝาย	และ	Kale

หมายถึง	ปราสาท	เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึน้จากธารน้ําใตดินที่มีอุณหภูมิประมาณ	35	องศาเซลเซียส	ซึ่ง
เป็นที่มีแรหินปูนผสมอยูในปริมาณที่สูงมาก	ไหลรินลงมาจากภูเขา	“คาลดากึ”	ที่ตั้งอยูหางออกไปทางทิศเหนือ
รินเออลนขึน้มาเหนือผิวดิน	และทําปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้วเป็นแองเป็นชั้นลดหลั่นกันไปตาม
ภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาและโดดเดนเป็นเอกลักษณยากจะหาที่ใด
เหมือน

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	:	TRIPOLIS	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองโบราณขนาดเล็กไมไกลจากเมืองโบราณในเอเฟซุส

โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี	ใหทานมีเวลาเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑเสื้อหนัง	ตาม
อัธยาศัย

อดีตเมืองใหญสุดแหงเอเชีย	มีอายุราว	2	พันปี	ซึ่งถือวาเป็นเมืองเกาที่มีสภาพ
สมบูรณมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก(เทียบกับเมืองอื่นๆในยุคเดียวกัน)	ปัจจุบัน
จะทําการขุดแตงบูรณะไดแคเพียง	10	กวาเปอรเซ็นต	แตวาเมืองน้ีก็เต็มเป่ียม
ไปดวยเสนหแหงอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคที่ยังคงอยูคูกับตุรกี	ให
นักทองเที่ยวไดชมกันมากมายผานงานสถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	รวมไปถึง
ผานทางความเชื่อตางๆ

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ปราสาทปุยฝายสุดวิจิตร	บอน้ํารอนศักดิส์ิทธิแ์หงตุรกี	ทั้งงดงามราวกับเป็น
น้ําพุรอนจากสวรรค	และมีสรรพคุณในการบําบัดโรคจนกลายเป็นสปา
ธรรมชาติมานานกวาพันปี

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	:	TRIPOLIS	HOTEL	หรือที่พักระดับใกลเคียง	

เชา
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําทานชม	นครโบราณเฮียราโพลิส	หรือนครศักดิส์ิทธิ	์(	Hierapolis)	สันนิษฐานกันวามีอายุประมาณ

2200	ปี	เพราะถูกสรางขึน้กอนคริสตกาล	ในยุคของกษตัริยยูเมเนสที่	2	ในยุคของกษตัริยยูเมเนสที่	2	แหง
อาณาจักรเพอรกามอน	โดยสรางใหอยูใกลกับแองน้ําแรรอนปามุคคาเล
นําทานชม	ปราสาทปุยฝ าย	(Cotton	Castle)	เมืองแหงน้ําพุเกลือแรรอน	นําทานชมหนาผาที่ขาวกวางใหญ

ดานขางของอางน้ํา	เป็นรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง	ถามองดูจะดูเหมือนสรางจากหิมะ	เมฆหรือปุย
ฝาย	น้ําแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน	หอยยอยเป็นรูปรางตาง	ๆ	อยางมหัศจรรย	น้ําแรน้ี	มีอุณหภูมิ
ประมาณ	33-35	องศาเซลเซียส	ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม	เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการรักษาโรค
หัวใจ	โรคไขขออักเสบ	ความดันโลหิตสูง	โรคทางเดินปัสสาวะ	และโรคไต	ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อวาน้ําพุรอน
สามารถรักษาโรคได

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานออกเดินทางสู	เมืองคอนยา	(Konya)	เป็นเมืองที่นิยมใชเป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็น

เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติรก	ซึ่งเป็นอาณาจักรแหงแรกของชาวเติรกในตุรกีหรือที่ยุคน้ันเรียก	อนาโต
เลีย	เป็นอูขาวอูน้ําของประเทศ
นําทานชม	พิพิธภัณฑเมฟลานา	(Mevlana	Museum)	อาคารหลังใหญที่มีโดมสีเขียวทรงแปลกตาหลังน้ีแม

จะเป็นพิพิธภัณฑในปัจจุบัน	แตในอดีตแลวที่น่ีคือสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สรางโดย
“เมฟลานา	เจลาลุดดีน	รูมี”	(	Mevlana	Celaleddin	Rumi	)	และบรรดานักบวชในศาสนาจะใชเป็นที่สวดมนตทํา
สมาธิดวยวิธีการอดอาหารเพื่อทรมานตัวเองแลวไปเดินหมุนวนเป็นวงกลมพรอมกับการทําจิตใหสงบ	อีกทั้งใน
วันที่	17	ธันวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองวันครบรอบการจากไปของเมฟลานาเมื่อปี	ค.ศ.	1271	ดวย

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	:	OZKAYMAK	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

มีไฮไลตอยูที่สระน้ําแรโบราณ	ที่มีน้ําแรธรรมชาติผุดขึน้มาชั่วนาตาปีนับแต
อดีตคราวสรางเมืองจนถึงปัจจุบัน	และเป็นน้ําแรที่ขึน้ชื่อในเรื่องของสรรพคุณ
การรักษาโรค	ไมวาจะเป็นโรคผิวหนัง	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเสนประสาท
เป็นตน	สามารถลงไปแชได	ซึ่งทางเมืองไดมีการปรับแตงภูมิทัศนรอบสระ
น้ําแรอยางดี



เป็นน้ําพุเกลือแรรอนที่มีลักษณะเป็นหนาผาที่กวางใหญ	ดานขางของอางน้ํา
จะเป็นรูปรางคลายหอยแครงและน้ําตกแชแข็ง	มองดูเหมือนสรางจากหิมะ
เมฆ	หรือปุยฝาย	นํา้แรที่ไหลลงแตละชั้นจะกลายเป็นหินปูนยอยหอยเป็นรูป
ตางๆ	อยางมหัศจรรย	ในอดีตชาวโรมันเชื่อวาน้ําที่น่ีสามารถรักษาโรคได

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก	ซึ่งเป็นอาณาจักรแหงแรกของพวก
เติรกบนแผนดินตุรกี	ทําใหสถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีใหเห็นอยางโดด
เดนที่น่ี	และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี	ที่ถือกําเนิดมาจาก
การกอตั้งของเมฟลานา	เยลาเลดิน	ผูซึ่งเป็นกวีชาวอัฟกานิสถานที่ทําใหชาว
คริสตจํานวนไมนอยหันมานับถือศาสนาอิสลามเขาจึงเปรียบเหมือนผูวิเศษใน
สายตาเหลาสาวก

เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ	โดยการเดินหมุนเป็น
วงกลมขณะฟังเสียงขลุยสวนหน่ึงของพิพิธภัณฑเป็นสุสานของเมฟานาเจลา
เลดดิน	อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน	เคยโคบาท
ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส	ภายในประดับฝาผนัง
แบบมุสลิม	และยังเป็นสุสานสําหรับผูติดตาม	สานุศิษย	บิดา	และบุตร	ของเม
ฟลานาดวย

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	:	OZKAYMAK	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง																																																											

เชา
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางเขาสู	เมืองอาดานา	(Adana)	เป็นเมืองทางตอนใตของประเทศตุรกี	เป็นศูนยกลางการคาและ

กสิกรรมที่สําคัญ	ตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําเซยฮาน	อยูหางจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนราว	30	กม.	เป็นเมือง
หลวงของจังหวัดอาดานา

บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	หอนาฬิกา	(The	Great	Clock	Tower)	เป็นหอนาฬิกาประจําเมือง	สรางขึน้ในปีค.ศ.	1882	มี

ความสูง	32	เมตรอีกทั้งเป็นหอนาฬิกาที่สูงที่สุดในประเทศตุรกี
นําทานชม	สุเหราอูลู	คามิล	(Great	Mosque)	สุเหราโบราณแหงศตวรรษที่	16	ไดชื่อวาเป็นสิ่งกอสรางใน

ยุคเมดิอิวัลที่มีความสวยงาม
นําทานชม	สะพานหิน	(Tas	Kopru)	เป็นสะพานโรมันทอดแมน้ําเซยฮาน	(Seyhan)	ในอาดานาที่อาจสราง

ขึน้ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่สอง	สะพานเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในเสนทางการคาโบราณจากทะเลเมดิเต
อรเรเนียนไปยังอนาโตเลีย	(Anatolia)	และเปอรเซีย	(Persia)	เป็นอีกสะพานที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงในโลก

คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	:	GOLDEN	DELUXE	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



เป็นเมืองทางตอนใตของประเทศตุรกี	และเป็นศูนยกลางการคาและกสิกรรม
ที่สําคัญ	เมืองตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําเซยฮาน	อยูหางจากทะเล
เมดิเตอรเรเนียนราว	30	กม.	เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอาดานา

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหอนาฬิกาประจําเมือง	สรางขึน้ในปีค.ศ.	1882	มีความสูง	32	เมตรอีกทั้ง
เป็นหอนาฬิกาที่สูงที่สุดในประเทศตุรกี

สุเหราโบราณแหงศตวรรษที่	16	ไดชื่อวาเป็นสิ่งกอสรางในยุคเมดิอิวัลที่มี
ความสวยงาม

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	:	GOLDEN	DELUXE	HOTEL	ที่พักระดับใกลเคียง																																											

เป็นสะพานโรมันทอดแมน้ําเซยฮาน	(Seyhan)	ในอาดานาที่อาจสรางขึน้ใน
ชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่สอง	สะพานเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในเสน
ทางการคาโบราณจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปยังอนาโตเลีย	(Anatolia)	และ
เปอรเซีย	(Persia)	เป็นอีกสะพานที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงในโลก

เชา
บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
สมควรแกเวลานําคณะทานเดินทางสู	ทาอากาศยานอาดานา	ซากีรปาซา

บาย
12.25น.	เหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	QR439
16.15น.	เดินทางถึง	ประเทศกาตาร	ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
17.20น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	QR826

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



อาดานา	(Adana)	เป็นเมืองทางตอนใตของประเทศตุรกี	และเป็นศูนยกลาง
การคาและกสิกรรมที่สําคัญ	เมืองตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําเซยฮาน	อยูหาง
จากทะเลเมดิเตอรเรเนียนราว	30	กม.	เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอาดานา	มี
ประชากร	1.6	ลานคน

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เชา
03.55น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจแกไข

ได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

จองพรอมชําระเต็มจํานวนกอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง	Passport	มายังบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(กรุงเทพฯ-อาดานา-กรุงเทพฯ)
คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตให

คนขับรถเกิน	12	ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ	เน่ืองจาก

อยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล	เทรดแฟรหรือ
การประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรรม)/หากผูเดินทางอายุเกิน	75ปี

หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ	(ตองซื้อประกันเพิ่ม)
น้ําดื่มบริการบนรถโคช	อาหารเสริม	และขนมขบเคี้ยว
หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก	มีคาใชจายในการจัดสงคืน	และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
น้ําดื่มบนรถ
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่

แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น	วันละ	5	USD	/	ทาน	/	วัน
คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หองพักที่คอนเฟิรมมา
จากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทาน
ไดอยางถูกตอง
หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว	ซึ่งทาง



ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอย
ดูแล	และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวรเป็นผู

กําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวนตามที่
สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวยความ
สะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึน้ดัง

ตอไปน้ี
-คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม

ผานการพิจารณา
-คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก

ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูก
หักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสีย
แตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจํา

หองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%	ในทันที
ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทั้งหมด	100%
ทางบริษทัเริ่มตน	และจบ	การบริการ	ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือตางประเทศ

และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป
FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชาอันเน่ือง
มาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยทางบริษทัฯ	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผล
ประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ
ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษทั
หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว	ซึ่งทาง

ทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอย
ดูแล	และอํานวยความสะดวก
หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก	มีคาใชจายในการจัดสงคืน	และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การ

ลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนัน้	เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ
ณ	ขณะนัน้ทัง้น้ีการตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่ตองการันตี
มัดจํากับสายการบิน		หรือ	กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ	หรือตาง
ประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	
ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด	
ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทัง้หมด	100	%


