
 

 

รหัสทัวร B2B1900802 
ทัวรตุรกี DEEP IN TURKEY 10 วัน 7 คืน (W5) 
เขาชมพิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) 
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) 
ต่ืนตากับความอัศจรรยทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) 
ชมของลํ้าคาในพระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ที่ยิง่ใหญ 
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศนคัปปาโดเกีย (Cappadocia) 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

โดยสายการบนิมาฮานแอร ์(W5) 

เดนิทาง : มถินุายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิ�มตน้เพยีง 31,900.-  

 



 

 

        กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�   06-15, 13-22 ม.ิย. 62  31,900.- 

วนัที�   15-24, 22-31, 29 ส.ค.-07 ก.ย. 62 32,900.- 

วนัที�   05-14 ก.ย. 62 32,900.- 

วนัที�   03-12, 10-19, 17-26, 24 ต.ค.-02 พ.ย. 62 34,900.- 

วนัที�  07-16, 14-23,21-30 พ.ย. 62 33,900.- 

วนัที�  28 พ.ย.-07 ธ.ค. 62 33,900.- 

วนัที�  05-14, 12-21 ธ.ค. 62 35,900.- 

วนัที� 26 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 (เทศกาลปีใหม)่ 39,900.- 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�
พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 เตหะราน – อสิตลับลู– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนีํ �าเงนิ – 
สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต  ✈     O  O GOLDEN WAY 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่ง
เก็บนํ �าใตด้นิ เยเรบาตนั – เฟอรร์ี�ขา้มชอ่งแคบดาร์
ดะเนลส ์– ชานคัคาเล 

O O O 
IDKALE 
RESORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ชานคัคาเล – มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – 
วหิารอะโครโปลสิ – คซูาดาส ึ O O O 

ROYAL 
PALACE 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– 
ปามคุคาเล O O O 

NINOVA 
THERMAL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
 ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีรา
โพลสิ – คอนยา่ O O O 

OZKAYMAK 
PARK 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา –  
คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง O O O 

BUYUK 
AVANOS 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 คปัปาโดเกยี – องัการา่ O O O 
SERGAH 

หรอืเทยีบเทา่ 

9 องัการา่ – สนามบนิ – เตหะราน O ✈ ✈ 
 

10 เตหะราน – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
 



 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพ  

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์S 

สายการบนิมาฮานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน โดย สายการบนิ มาฮานแอรเ์ที�ยวบนิที� W5 050 

*** คณะเดนิทาง ตั �งแตว่ันที� 03 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 22.35 น. และถงึ

เตหะราน เวลา 02.30 น. *** 

*** คณะเดนิทาง ตั �งแตว่ันที� 07 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.35 น. และถงึ

เตหะราน เวลา 03.50 น. *** 

วนัที� 2 
 เตหะราน – อสิตลับลู– ฮปิโปโดม – สเุหรา่สนีํ �าเงนิ – สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย – 

ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

03.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี� กรงุเตหะราน แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

09.00 น. ออกเดนิทางสูต่รุก ีโดยเที�ยวบนิ W5 116 

*** คณะเดนิทาง ตั �งแตว่ันที� 03 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.00 น. และถงึองักา

รา่ เวลา 10.45 น. ***  

*** คณะเดนิทาง ตั �งแตว่ันที� 07 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.45 น. และถงึองักา

รา่ เวลา 12.30 น. *** 

10.45 น. ถงึ สนามบนิเมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(Turkey) (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 4 

ชั�วโมง) ผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูจ่ตัรุสัสลุตา่นอาหเ์หม็ด (Sultan Ahmed Complex) มชี ื�อเรยีกโบราณคอื 

ฮปิโปโดม (Hippodrome) ตั �งอยู่หนา้สุเหร่าสีนํ�าเงนิ เดมิเป็นลานแข่งรถมา้และศูนยก์ลาง

เมอืงในยุคไบแซนไทน์ นําเขา้ชมสุเหร่าสนีํ �าเงนิ (Blue Mosque) สถานที�ศักดิ�สทิธิ� ทาง

ศาสนา ที�มคีวามสวยงามแห่งหนึ�ง  ชื�อนี�ไดม้าจากกระเบื�องเคลอืบสนํี�าเงนิที�ใชป้ตูลอดแนวฝา

ผนังดา้นใน  และถูกสรา้งขึ�นบนพื�นที�ซ ึ�งเคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์

เหม็ตที� 1  ค.ศ. 1609  ใชเ้วลาสรา้งทั �งหมด 7 ปี จากนั�นชมสเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย (Mosque of 

Hagia Sophia) หรอืชื�อในปัจจุบัน พพิธิภณัฑฮ์าเยยีโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดมิ

เคยเป็นโบสถ์ของครสิต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี�ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็น

พพิธิภณัฑ ์ถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�ย ิ�งใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�ง และ ถอืเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลก

ยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที�ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที�ดีที�สุดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  นําท่านสู่ตลาดสไปซ์ มารเ์ก็ต (Spice Market) หรือตลาด

เครื�องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื�อของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไมว่่าจะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอื

กาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันขึ�นชื�อของตุรก ีอย่าง แอปรคิอท หรอืจะเป็นถั�วพทิาชโิอซึ�งมใีห ้



 

 

เลอืกซื�อมากมาย  

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า  

ที�พกั           นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก GOLDEN WAY หรอืเทยีบเทา่     

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า  

วนัที� 3 พระราชวงัโดลมาบาเช - พระราชวงัทอปกาปึ – อา่งเก็บนํ �าใตด้นิ เยเรบาตนั – 

เฟอรร์ ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– ชานคัคาเล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําทา่นชม พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) สรา้งโดยสลุตา่นอบัดลุเมจติ ในปี 

ค.ศ. 1843-1856 ยคุปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที�ทุ่มสรา้งคดิ

เป็นเงนิในปัจจุบนัถงึประมาณพันลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึ�งใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 12 ปี  ผสมผสานศลิปะ

แบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม จากนั�นนําท่านชมพระราชวงัทอปกาปึ 

(Tokapi Palace) ซึ�งในอดีตเคยเป็นที�ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบัน

พระราชวังทอปกาปิกลายเป็นพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตทิี�ใชเ้ก็บมหาสมบัตอิันลํ�าค่าอาท ิเช่น 

เพชร 96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครื�องลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครื�องทรง

ของสลุต่าน ฯลฯ (ภายในพระราชวังมกีารปิดปรับปรุงบางสว่น อาจจะทําใหไ้มส่ามารถเขา้ชมได ้

ทั �งหมด) จากนั�น เข้าช มอ่างเก็บนํ �าใต้ด ิน เยเรบาต ัน  (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึ�งเป็นอุโมงคเ์ก็บนํ�าที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในนครอสิตันบูล สามารถ

เก็บนํ�าไดม้ากถงึ 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สรา้งขึ�นตั �งแต่ครสิตศ์ตวรรษที� 6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 

140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญ่คํ�าเรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมี

เสาตน้ที�เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อสิระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงามใตด้นิของอุโมงค์เก็บนํ�า

ขนาดใหญ ่

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  นําท่านลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นชอ่งแคบที�เชื�อมทะเลดํา (The Black Sea) 

เขา้กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั �งสิ�น  ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้ง

ตั �งแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่สดุขอบของทวปียโุรปและสดุขอบของทวปีเอเชยีมาพบ

กันที�นี� นอกจากความ สวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ี�สําคัญยิ�งในการ

ป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย  ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาชเช่หรอืบา้นเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ�งลว้นแลว้แต่สวยงาม

ตระการตาทั �งสิ�น ควรต่อรองราคาใหม้าก จากนั�นนําท่ านเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล 

(Canakkale) ซึ�งเป็นศนูยก์ลางการคา้ตลอดจนชมุทางการเดนิรถ และขนถา่ยสนิคา้จากเอเชยีสู่

ยโุรป นับตั �งแต่สลุตา่นอาหเ์ม็ดที� 2 ไดส้รา้งป้อมปราการขึ�นที�นี�เมื�อปี 1452  เมอืงชานัคคาเล่ใน

อดตีเป็นที�ตั �งของสมรภูมริบกัลลโิปล ีสมัยสงครามโลกครั �งที� 1 เมื�อฝ่ายสัมพันธมติรตอ้งการรุก

คบืหนา้ เขา้ไปยังชอ่งแคบคารด์าแนลส ์เพื�อบบีใหตุ้รกถีอนตัวออกจากสงครามโลก นําท่านลง

เรอืเฟอรร์ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์   



 

 

ที�พกั        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม IDKALE RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมและถา่ยรปูคูก่บัมา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย (Hollywood of Troy) ปัจจบุนักรงุ

ทรอยตั �งอยูใ่นเมอืงชานคัคาเล ซึ�งเป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเที�ยวแหง่หนึ�ง จากนั�นนําทา่น

เดนิทางสูเ่มอืง  เพอรก์ามมั (Pergamon) ตั �งอยูใ่นบรเิวณอะนาโตเลยีหา่งจากทะเลอเีจยีน

ประมาณ 30 กม.ทางดา้นเหนอืของแมนํ่�าไคซสู 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย ชมเมอืงเพอรก์ามมั เป็นเมืองโบราณของกรกีที�มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ�งมี

สถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญ คอื วหิารอะโครโปลสิ (Acropolis)  นครบนที�สูง เป็นโครงสรา้ง

ฐานในการป้องกันเมอืงของอาณาจักรกรกีและโรมัน ซึ�งผูต้ั �งถิ�นฐานในสมัยนั�นมกัเลอืกที�สงู ซึ�ง

มักจะเป็นเนินเขาที�ดา้นหนึ�งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ที�เตบิโต

รุง่เรอืงอยูบ่นที�ราบเบื�องล่างที�รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี� โดยเมอืงดา้นบน (upper town) 

จะเป็นพื�นที�วหิารบชูาเทพเจา้ สถานที�ศักดิ�สทิธิ� พระราชวังและพื�นที�ใชง้านต่างสําหรับกษัตรยิ์

และชนชั �นสูงเท่านั�น ส่วนประชาชนคนธรรมดาทั�วไปจะอยู่ในส่วนของเมอืงดา้นล่าง  จากนั�น

ออกเดนิทางไปเมอืงคซูาดาส ึ(Kusadasi) 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พกั ROYAL PALACE หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 5 คซูาดาส ึ– เมอืงโบราณเอเฟซุส – บา้นพระแมม่าร ี– ปามคุคาเล   

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที�ย ิ�งใหญ่และงดงาม

จนกระทั�งจารกึว่า “มหานครแห่งแรกและยิ�งใหญ่ที�สดุในเอเซยี” เมอืงโบราณที�สมบรูณ์และมั�ง

คั� งที�สุด ถนนทุกสายปูดว้ยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus)  

หอ้งสมุดแห่งนี�มทีางเขา้ 3 ทาง โดยบรเิวณประตูทางเขา้มรีูปแกะสลักเทพี 4 องคป์ระดับอยู ่

ไดแ้ก่ เทพแีห่งปัญญา เทพแีห่งคุณธรรม เทพแีห่งความเฉลยีวฉลาด และเทพแีห่งความรู ้รูป

แกะสลักเทพทีั �ง 4 องคน์ี�เป็นของจําลอง สว่นของจรงินักโบราณคดชีาวออสเตรยีไดนํ้ากลับไป

ออสเตรยีและตั �งแสดงอยูท่ี�พพิธิภัณฑก์รุงเวยีนนา แวะชมโรงละครเอเฟซสุ ซึ�งจุคนไดป้ระมาณ 

30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจง้ที�ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมลีาน

แสดงตรงกลางแวดลอ้มดว้ยที�นั�งชมไล่ระดับขึ�นไป ปัจจุบันยังสามารถใชง้านไดด้อียูแ่ละมกีาร

จัดการแสดงแสงสเีสยีงบา้งเป็นครั �งคราว หอ้งอาบนํ �าแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที�

ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี� จากนั�นนําท่านเขา้ชมบา้นของ

พระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึ�งเชื�อกันว่าเป็นที�สดุทา้ยที�พระแมม่ารมีาอาศัยและ

วนัที� 4 
ชานคัคาเล – มา้ไมจ้ําลองแหง่ทรอย – เพอรก์ามมั – วหิารอะโครโปลสิ –  

คซูาดาส ึ



 

 

สิ�นพระชนมใ์นบา้นหลังนี� ถูกคน้พบอยา่งปาฏหิารยิโ์ดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมันชื�อ แอนนา แค

เทอรนี เอมเมอรชิ Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย นําทา่นเยี�ยมชมโรงงานหนังชั �นนํา Leather Fashion House โรงงานผลติเสื�อหนังคณุภาพด ี

ใหท้า่นมเีวลาเลอืกซื�อ ผลติภณัฑเ์สื�อหนัง ตามอธัยาศัย  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุค

คาเล (Pamukkale) 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก NINOVA THERMAL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 6  ปามคุคาเล – ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ – คอนยา่ 

เชา้ 
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นชมปามคุคาเล (Pamukkale) หรอืปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) ซึ�งเกดิจาก

นํ�าแรร่อ้นที�มแีรธ่าตแุคลเซี�ยม คารบ์อเนต มาตกตะกอน เกดิเป็นลักษณะหนา้ผา ซอ้นกนัเป็นชั �น

นํ�าตก มสีขีาวคลา้ยกบัสรา้งมาจากปยุฝ้าย ซึ�งนํ�าแรท่ี�ไหลลงมาแตล่ะชั �นจะแข็งเป็นหนิปนู ยอ้ย

เป็นรูปร่างต่างๆอยา่งสวยงามและน่าอัศจรรย ์นํ�าแรน่ี�มอีณุหภมูติั �งแต่ประมาณ 35 – 100 องศา

เซลเซยีส ประชาชนจงึนยิมไปอาบหรอืนํามาดื�ม เพราะเชื�อว่ามคีุณสมบัตใินการรักษาโรคหัวใจ 

โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ และโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชื�อ

วา่นํ�าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงเฮยีราโพลสิลอ้มรอบ  จากนั�นนําทา่นชมเมอืง

โบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) ในอดตีเป็นสถานที�บําบดัโรค กอ่ตั �งโดยกษัตรยิย์เูมเนสที� 

1แห่งแพรก์ามุม ในปี 190 ก่อนครสิตก์าล สถานที�แห่งนี�มแีผ่นดนิไหวเกดิขึ�นหลายครั �งหลังปี 

ค.ศ 1334 จงึไม่มคีนอาศัยอยู่อกี ศูนยก์ลางของเฮยีราโพลสิเป็นบ่อนํ�าที�ศักสทิธิ� ซ ึ�งปัจจุบัน

ตั �งอยูใ่นโรงแรมปามุคคาเล สถานที�สําคัญอื�นๆ ไดแ้ก่ พพิธิภัณฑป์ามุคคาเล โรงอาบนํ�าโรมัน 

โบสถส์มยัไบแซนไทน ์

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชว่งปี ค.ศ. 

1071-1308 รวมทั �งยังเป็นศูนยก์ลางที�สําคัญของภมูภิาคแถบนี�อกีดว้ย ระหว่างทางใหท้่านได ้

ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางสบายๆที�งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝั�งทางของประเทศตรุก ี

คํ�า         รับประทานอาหารคํ�า 

ที�พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก OZKAYMAK PARK หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 7 คอนยา่ – นครใตด้นิ – พพิธิภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกยี – ชมระบําหนา้ทอ้ง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมนครใตด้นิ (Underground City) ซึ�งเป็นที�หลบซ่อนจากการรุกรานของขา้ศกึ

พรอ้มทั �งยังมรีะบบระบายอากาศและสภาพวถิชีวีติความเป็นอยูใ่ตด้นิพรอ้มสรรพ  นําทา่นเขา้



 

 

ชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum ) หรอืสํานักลมวน เริ�มก่อตั �งขึ�นในปี ค.ศ. 

1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดนิ รูบ ีซ ึ�งเชื�อกนัวา่ ชายคนนี�เป็นผูว้เิศษของศาสนาอสิลาม หรอื

เรยีกไดว้า่เป็นผูช้กัชวนคนที�นับถอืศาสนาครสิตใ์หเ้ปลี�ยนมานับถอืศาสนาอสิลาม โดยมพีื�นฐาน

อยูบ่นความสมัพันธท์ี�ดรีะหวา่งกนั 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ชื�นชมดนิแดนที�มภีมูปิระเทศอัน

น่าอัศจรรยซ์ ึ�งเกดิจากลาวาภเูขาไฟที�ไหลออกมาปกคลมุพื�นที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับ

ถมเป็นเวลาหลายลา้นปี  เมื�อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหมิะไดเ้ป็นกัดเซาะ

แผ่นดนิ มาเรื�อยๆ ก่อใหเ้กดิการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลกึ เนนิเขา กรวยหนิและเสา

รปูทรงตา่งๆ เกดิเป็นภูมปิระเทศที�งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย ์ดั�งสวรรคบ์นดนิ จน

ไดช้ื�อวา่ “ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า”  และไดรั้บการแต่งตั �งจากองคก์ารยูเนสโกให ้

เป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุก ี

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า 

 
ชมระบําหนา้ทอ้ง (Belly dance) และการแสดงพื�นเมอืงตา่งๆ ของตรุกอีนัลอืชื�อที�นา่

ตื�นตาตื�นใจ 

ที�พกั       นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก BUYUK AVANOS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที� 8 คปัปาโดเกยี – องัการา่ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ** สําหรบัท่านใดที�สนใจขึ�นบอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออก

จากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมได้

ยาก ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ช ั�วโมง (คา่ข ึ�นบอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคา

โดยประมาณ  200 - 230 USD ตอ่ 1 ทา่น รบกวนตดิตอ่สอบถามแจง้ความจํานงคก์บั

หวัหนา้ทวัรโ์ดยตรง ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการใหข้อ้มูลและคําแนะนําเทา่น ั�น) 

** นําคณะออกเดินทาง สู่เมอืงเกอเรเม (Goreme) นําท่านเขา้เยี�ยมชมพิพิธภณัฑ์

กลางแจง้ (Goreme Open-Air Museum) ซึ�งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 

9 ซึ�งเป็นความคดิของชาวครสิต์ที�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจํานวนมากเพื�อ

สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธอิื�นที�ไมเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์

จากนั�นนําท่านเขา้ชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) และโรงงานเซรามคิ (Pottery 

at Avanos Village) คุณภาพดขีองประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซื�อตามอัธยาศัย สมควร

แกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน 



 

 

บา่ย 

 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงองัการา่ (Ankara) เมอืงหลวงในปัจจุบันของตุรก ีเมอืงแห่ง

มนตเ์สน่หท์ี�ผสมผสานกันระหว่างยโุรปและตะวันออกกลางอยา่งลงตัว เมอืงที�เต็มไปดว้ยศลิปะ

โรมนั และมสัยดิในศลิปะไบเซนไทน ์

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า 

ที�พกั  เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม SERGAH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 9 องัการา่ – สนามบนิ – เตหะราน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสูส่นามบนิองัการา เอเซนโบกา้   

11.00 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย เที�ยวบนิที� W5 119 

*** คณะเดนิทาง ตั �งแตว่ันที� 03 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 11.00 น. และถงึกรงุ

เตหะราน เวลา 13.50 น. ***  

*** คณะเดนิทาง ตั �งแตว่ันที� 24 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.00 น. และถงึกรงุ

เตหะราน เวลา 14.50 น. ***  

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคไมนี� กรงุเตหะราน แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

22.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� W5 051 

*** คณะเดนิทาง ตั �งแตว่ันที� 03 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.10 น. และถงึ

กรงุเทพ เวลา 07.25 น. ***  

*** คณะเดนิทาง ตั �งแตว่ันที� 24 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.45 น. และถงึ

กรงุเทพ เวลา 07.45 น. *** 

วนัที� 10 กรงุเทพฯ 

07.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

 
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ 

กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจ
มกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณี

ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้

เขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการ

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      



 

 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุ

ขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 

โปรแกรม : DEEP IN TURKEY 10 วนั 7 คนื 
โดยการบนิมาฮานแอร ์(W5) 
 
กําหนดวนัเดนิทาง:       

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

06-15 ม.ิย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 13,900.- 5,900.- 

13-22 ม.ิย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 31,900.- 13,900.- 5,900.- 

15-24 ส.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

22-31 ส.ค. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

29 ส.ค. – 07 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

05-14 ก.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,900.- 5,900.- 

03-12 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 5,900.- 

10-19 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 5,900.- 

17-26 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 5,900.- 



 

 

24 ต.ค.-02 พ.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 34,900.- 16,900.- 5,900.- 

07-16 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 33,900.- 15,900.- 5,900.- 

14-23 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 33,900.- 15,900.- 5,900.- 

21-30 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 33,900.- 15,900.- 5,900.- 

28 พ.ย.-07 ธ.ค. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 33,900.- 15,900.- 5,900.- 

05-14 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 5,900.- 

12-21 ธ.ค. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 17,900.- 5,900.- 

26 ธ.ค.62 – 04 ม.ค.63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 21,900.- 5,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทาํการจองควิยื�นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ั�ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ั�นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ั�งแบบหมูค่ณะและ 

           ยื�น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที� 
6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ั�งหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยดั ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3-4 ดาว) 



 

 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุั �งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะ 

ตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (40USD ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (30USD ) 

 
 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิ 

 

ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึ�น 



 

 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ให ้

ทางบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื�อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ�งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที�

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตน

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 

เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

6. ทา่นที�ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิ

กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย 

และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 

 



 

 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกดิจากการ

ยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทํา

การเลื�อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้

คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที� สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดั

จํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยื�นวซีา่ / คา่มดัจําตั�ว

เครื�องบนิ หรอืค่าตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวน  

8.  กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้

เป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรตั  

     และไม่มอี่างอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกัน 


