
 

 

รหัสทัวร GQH1901619 

ทัวรตุรกี AWESOME TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน (TK) 
พระราชวังทอปกาป - ฮิปโปโดม – สุเหราเซนตโซเฟย – สุเหราสีน้ําเงิน – แกรนดบาซาร  

เพอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส – อิชเมียร – เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี 

ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา   

นครใตดิน - โชวระบําหนาทอง – คัปปาโดเดีย– พิพิธภัณฑกลางแจง - พระราชวังโดลบามาเช  

สไปซมารเก็ต – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 

เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
21.45 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 65 

** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 05 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.50 น. และถึง
อิสตันบูล เวลา 05.45 น. ** 
 

วันที่ 2 อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาป - ฮิปโปโดม – สุเหราเซนตโซเฟย – สุเหราสีน้ําเงิน – 
แกรนด บาซาร 

 04.10 น.
  

เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสําคัญอันดับ 1 ของประเทศ 
เดิมช่ือ คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี นําทาน
เดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียกโบราณคือ 
ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและ
ศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน จากน้ันนําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of 
Hagia Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) 
เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา 
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางที่ย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปน
ตัวอยางที่ดีท่ีสุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมสุเหราสีน้ําเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ท่ีมีความ

สวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดาน
ใน  และถูกสรางข้ึนบนพ้ืนท่ีซึ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ต
ท่ี 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสรางท้ังหมด 7 ป จากน้ันนําทานเดินทางสูตลาดในรม 
(Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) 
เปนตลาดเกาแก สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เม่ือป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกิน
เน้ือที่กวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด 
ต้ังแตทองหยอง เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ืองหนัง กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง 
ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยาง
มาก ดังน้ันจึงต้ังราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก  

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUA หรือเทียบเทา     
  
วันท่ี 3 อิสตันบูล – เพอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส – อิชเมียร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนาโตเลียหางจาก

ทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส ผานชมเมืองเพอรกามัม 
เปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นครบนที่สูง เปนโครงสรางฐานในการ
ป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซ่ึงมักจะ
เปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ที่เติบโต
รุงเรืองอยูบนที่ราบเบ้ืองลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมืองดานบน (upper 
town) จะเปนพ้ืนท่ีวิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ พระราชวังและพ้ืนที่ใชงานตาง
สําหรับกษัตริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดาท่ัวไปจะอยูในสวนของเมือง
ดานลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอิชเมียร (Izmir) เปรียบเสมือนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยว

สําหรับคนท่ีตองการมาเท่ียวนครโบราณ เอฟเฟซุส เมืองเอฟเฟสซุสเปนเพียงโบราณ
สถานที่แยกออกมาจากตัวเมืองแหลงท่ีมีรานคาและความเจริญ 

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IZMIR หรือเทียบเทา    



 

 

วันท่ี 4 อิชเมียร – เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแมมารี – โรงงานเครื่องหนัง – ปามุคคาเล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและย่ิงใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ
และม่ังค่ังที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of 
Celsus)  หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 
องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และ
เทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดี
ชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรง
ละครเอเฟซุส  ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงท่ีใหญเปนอันดับ
สามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยท่ีน่ังชมไลระดับข้ึนไป 
ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราวหอง
อาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็น
อยูจนถึงทุกวันน้ี นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of vergin mary) ซึ่งเช่ือ
กันวาเปนท่ีสุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยาง
ปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna 
Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลังจากน้ันนําทานเย่ียมชมโรงงานหนัง
ช้ันนํา Leather Fashion House โรงงานผลิตเส้ือหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือก
ซ้ือ ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of vergin mary) ซ่ึงเช่ือกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดย
แมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ค.ศ. 1774-1824  หลังจากน้ันนําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังช้ันนํา 
Leather Fashion House โรงงานผลิตเส้ือหนังคุณภาพดี ใหทานมีเวลาเลือกซ้ือ 
ผลิตภัณฑเส้ือหนัง ตามอัธยาศัย   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PAM THERMAL หรือเทียบเทา     

 
วันท่ี 5 ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คอนยา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมปามุคคาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิด

จากน้ําแรรอนท่ีมีแรธาตุแคลเซ่ียม คารบอเนต มาตกตะกอน เกิดเปนลักษณะหนาผา 
ซอนกันเปนช้ันน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซ่ึงน้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะ
แข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิ
ต้ังแตประมาณ 35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะ
เช่ือวามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน
ปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสราง
เมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ จากน้ันนําทานชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ใน
อดีตเปนสถานที่บําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอน
คริสตกาล สถานที่แหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัย
อยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซ่ึงปจจุบันต้ังอยูในโรงแรมปามุค
คาเล สถานท่ีสําคัญอ่ืนๆ ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซน
ไทน 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองคอนยา (Konya) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักร

เซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีก
ดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PAM THERMAL หรือเทียบเทา     

 
วันท่ี 6 คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา –  นครใตดิน - โชวระบําหนาทอง – คัปปาโดเดีย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum)  เร่ิมกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1231 

โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันวาชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือ
เรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี
พ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City) ซ่ึงเปนที่หลบซอนจากการรุกรานของ

ขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ  
จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให



 

 

เวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย   
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือช่ือที่นา
ต่ืนตาต่ืนใจ 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AVRASYA หรือเทียบเทา  
    

วันที่ 7 Optional บอลลูน – พิพิธภัณฑกลางแจง – โรงงานทอพรม – สนามบิน – อิสตันบูล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใช
เวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาข้ึนบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคา
โดยประมาณ 200-230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงคกับ
หัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทาน้ัน) **  

 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑกลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซ่ึงเปนศูนยกลาง
ของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนา
โดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผา
ลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานเซรามิค (Pottery at 
Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสูหุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ 
ใชเปนที่อยูอาศัย ซ่ึงหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไป
เกือบทั่วทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเปนที่อยูอาศัย และถามองดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูง
ท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย  
นําทานเดินทาสูโรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพ่ือใหทานไดชมการสาธิต
กรรมวิธีการผลิตสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานได
เลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย 

17.00 น. นําทางเดินทางสูสนามบินเนฟเซไฮร โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 
19.50 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK2009 

** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 24 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.40 น. และถึง
อิสตันบูล เวลา 22.15 น. ** 

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUA หรือเทียบเทา  

 
 

วันท่ี 8 อิสตันบูล - พระราชวังโดลบามาเช – สไปซมารเก็ต – ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส - 
สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาหเช (Dolmabahce Palace) สรางโดยสุลตานอับ
ดุล เมซิด (Abdul Mecit) ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออนท้ังหลัง 
ดวยศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ต้ังอยูริม
ชายฝم�งทะเลมารมาราบริเวณชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรป บริเวณรอบนอกประดับ 
ประดาดวยสวนสวยริมทะเล หอนาฬิกา อุทยานดอกไม น้ําพุ สระน้ํา รูปปم�น รูปสลัก
ตางๆ วางประดับไวอยางลงตัว นาช่ืนชมในรสนิยมของสุลตานแหงออตโตมันเปนอยางย่ิง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทาน

สามารถเลือกซ้ือของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ 
รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอซ่ึงมีให
เลือกซ้ือมากมาย จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เช่ือม
ทะเลดํา (The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาว
ท้ังส้ิน  ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา



 

 

สุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงาม
แลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิงในการป�องกันประเทศตุรกีอีก
ดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมา
บาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตา
ท้ังส้ิน 

20.15 น. ออกเดินทางสูอิสตันบูล โดยเท่ียวบินที่ TK2009 
 ** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 24 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. และถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 10.05 น. ** 
  
วันท่ี 9 กรุงเทพฯ    
09.50 น. คณะเดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

          
 
******************************************************************************************** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

19-27 ก.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 19,900.- 6,900.- 
06-14 ส.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 19,900.- 6,900.- 
27 ส.ค.-04 
ก.ย. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 19,900.- 6,900.- 

04-12 ก.ย. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 19,900.- 6,900.- 
25 ก.ย.-03 
ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 6,900.- 

01-09 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 6,900.- 



 

 

08-16 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 6,900.- 
24 ต.ค.-01 พ.ย. 
62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 20,900.- 6,900.- 

05-13 พ.ย. 62 36.999.- 36.999.- 36.999.- 17,900.- 5,900.- 
13-21 พ.ย. 62 36,999.- 36,999.- 36,999.- 17,900.- 5,900.- 
21-29 พ.ย. 62 36,999.- 36,999.- 36,999.- 17,900.- 5,900.- 
02-10 ธ.ค. 62 36,999.- 36,999.- 36,999.- 17,900.- 5,900.- 
13-21 ธ.ค. 62 36,999.- 36,999.- 36,999.- 17,900.- 5,900.- 
23-31 ธ.ค. 62 40,999.- 40,999.- 40,999.- 21,900.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  



 

 

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (30 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


