
 

 

 
 

รหัสทัวร B2B1901343 
ทัวรตุรกี FANTASTIC TURKEY 9 วัน 7 คืน (TK) 
วิหารอะโครโปลิส เมืองโบราณเอเฟซุส บานพระแมมารี ปราสาทปุยฝ�าย เฮียราโพลิส คาราวานสไลน 
พิพิธภัณฑเมฟลานา โชวระบําหนาทอง นครใตดิน พิพิธภัณฑกลางแจง ฮิปโปโดม สุเหราสีน้ําเงิน  
ฮาเยียโซเฟย สไปซมาเก็ต พระราชวังโดลมาบาเช ลองเรือบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาป  
ตลาดแกรนดบารซาร  
 

 
 
 
                                                          
                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที ่1 กรุงเทพ – อิสตันบูล – อิชเมียร 
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู  10 เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาท่ี
คอยอํานวยความสะดวก 

09.25 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 59 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร จากน้ันนําคณะเดินทางสู อาคารผูโดยสารในประเทศ 
18.00 น. ออกเดินทางตอสูเมืองอิชเมียร (Izmir) โดยเที่ยวบิน TK 2334 
ที่พัก      เขาสูท่ีพัก โรงแรม KAYA IZMIR THERMAL หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 2 เพอรกามัม – วิหารอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอเฟซุส – บานพระแม
มารี – คูซาดาซึ 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูในบริเวณอะนา
โตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ํา
ไคซูส ซ่ึงเปนเมืองโบราณของกรีกที่มีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก 
ซ่ึงมีสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)  นคร
บนที่สูง เปนโครงสรางฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและ
โรมัน ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดาน
หน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ท่ีเติบโต
รุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางท่ีรายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมือง
ดานบน (upper town) จะเปนพ้ืนท่ีวิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ 
พระราชวังและพ้ืนท่ีใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวน
ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 
 

บาย นําทานเดินเขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ
และงดงามจนกระท่ังจารึกวา “มหานครแหงแรกและย่ิงใหญท่ีสุดใน
เอเซีย” เมืองโบราณท่ีสมบูรณและม่ังค่ังท่ีสุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน 
ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงน้ีมี
ทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค
ประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความ
เฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคน้ีเปนของ
จําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรีย
และต้ังแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุ
คนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับ
สามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยท่ีน่ัง
ชมไลระดับข้ึนไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดง
แสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman 
Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี  
นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือ
กันวาเปนท่ีสุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนมในบานหลัง
น้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แค
เทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-
1824 หลังจากน้ัน นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังช้ันนํา Leather 
Fashion House ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือ เส้ือหนังคุณภาพดี พรอม
แบบดีไซนที่ทันสมัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม GRAND BELISH หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ�าย - เฮียราโพลิส  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําทานเขาชมปามุค



 

 

 
 

คาเล (Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิด
จากน้ําแรรอนที่มีแรธาตุแคลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปน
ลักษณะหนาผา ซอนกันเปนช้ันน้ําตก มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุย
ฝ�าย ซ่ึงน้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปนรูปรางตางๆ
อยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิต้ังแตประมาณ 35 – 
100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวา
มีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง 
โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอน
สามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบันเมือง
ปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญ
อ่ืนๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 

นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปน
สถานท่ีบําบัดโรค กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1แหงแพรกามุม ในป 190 
กอนคริสตกาล สถานท่ีแหงน้ีมีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายคร้ังหลังป ค.ศ 
1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮียราโพลิสเปนบอน้ําท่ีศัก
สิทธ์ิ ซ่ึงปจจุบันต้ังอยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก 
พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม PAM THERMAL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 คอนยา –  คาราวานสไลน - พิพิธภัณฑเมฟลานา – คัปปาโดเกีย –  

โชวระบําหนาทอง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกนําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซ่ึงเคยเปน

เมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมท้ังยัง



 

 

 
 

เปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานได
ชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�ง
ทางของประเทศตุรกี    ระหวางทางแวะ  ”คาราวานสไลน”  นําทานเขา
ชมท่ีพักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ต้ังอยูท่ีหมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน 
เคยโคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ 
ตรงกลางเปนสุเหรา สวนบริเวณอ่ืนจัดเปนครัว หองน้ํา และหองนอน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานัก

ลมวน เร่ิมกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึง
เช่ือกันวา ชายคนน้ีเปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผู
ชักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมี
พ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน หลังจากน้ันออกเดินทางสู
เมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรย
ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ี
แปลกตาสวยงามยิ่งนัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของ

ตุรกีอันลือช่ือที่นาต่ืนตาต่ืนใจ 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม AVRASYA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 Optional Hot Air Balloon – นครใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจง  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย 

จะตองออกจากโรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย
ในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คา
ข้ึนบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคาโดยประมาณ  200 - 230 



 

 

 
 

USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงคกับหัวหนาทัวร
โดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนํา
เทาน้ัน) ** 
นําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนที่มีภูมิ
ประเทศอันนาอัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่
เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เม่ือวันเวลาผานไป 
พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการ
แปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกดิ
เปนภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดิน จนได
ช่ือวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของ
ตุรกี แลวนําทานเขาชมนครใตดิน (Underground City Derinkuyu 
or Kaymakli) ซ่ึงเปนท่ีหลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมท้ังยังมี
ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชม

พิพิธภัณฑกลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซ่ึงเปน
ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสต
ที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ 
และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับ
ศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) 
และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ
ประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม AVRASYA หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

 
 

วันที่ 6 Optional Tour - อิสตันบูล 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานตองการสัมผัสประสบการณใหมกับการน่ังรถ Jeep 

Safari ลัดเลาะไปตามแกรนดแคนยอน ตรอกซอกเขาที่เปนรูปทรงตาง 
ๆ ไดอยางใกลชิดอยางที่ไมเคยมีนักทองเที่ยวชาวไทยไดเคยสัมผัสมา
กอน แวะใหทานไดถายรูปกับภูเขารูปทรงตาง ๆ ไดอยางใกลชิดนับวา
เปนประสบการณใหมอยางแทจริง  (คาข้ึนบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร 
ราคาโดยประมาณ  80 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจง
ความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการ
ใหขอมูลและคําแนะนําเทาน้ัน) ** 
นําทานออกเดินทางสูจุดชมวิว (Devrent valley) เปนวิวที่ดีท่ีสุด
ของคัปปาโดเกียซ่ึงสามารถมองเห็น ปลองไฟ นางฟ�าชนิดตาง ๆ ไดเชน 
รูปเห็ด และสัตวตาง ๆ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโบราณอุชิซาร (Uchisar Town) เปน
เมืองเล็ก ๆ แตมีภูเขาหินขนาดมหึมาอยูบนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัด
เปนปราสาทขนาดใหญ มีชองหนาตางมากมายจนดูคลายรวงผึ้ง วิวจาก
ดานบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบ้ืองลางไดรอบทิศ 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
19.50 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดย TK 2009 
21.20 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
ที่พัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม GONEN YENIBOSNA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ฮิปโปโดม – สุเหราสีน้ําเงิน – ฮาเยียโซเฟย – สไปซมาเก็ต 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) 

มีช่ือเรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ํา
เงิน เดิมเปนลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทาน



 

 

 
 

เขาชมสุเหราสีน้ําเงิน  (Blue Mosque)  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา 
ที่มีความสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปู
ตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางข้ึนบนพ้ืนที่ซ่ึงเคยเปนวังของ
จักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลา
สรางท้ังหมด 7 ป   

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia 

Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya 
Museum) เดิมเคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส 
ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางท่ี
ย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดีท่ีสุด
ของสถาปตยกรรมไบแซนไทน  จากน้ันเดินทางสูตลาดสไปซ มารเก็ต 
(Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถเลือกซ้ือของฝาก
ไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม
อบแหงอันข้ึนช่ือของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมี
ใหเลือกซ้ือมากมาย 

ค่ํา       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม GONEN YENIBOSNA หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 8 
พระราชวังโดลมาบาเช – ลองเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาป – 
ตลาดแกรนดบารซาร – สนามบิน 

 

นําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซ่ึงใชเวลา
กอสรางถึง 12 ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับ
อยางสวยงาม ชมโคมไฟระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแกว
เจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทานลองเรือชม



 

 

 
 

ชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black Sea) 
เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวท้ังส้ิน  ประมาณ 
32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจาก
ความ สวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิง
ในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตล
ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตาท้ังส้ิน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย 

นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซ่ึงในอดีตเคย
เปนท่ีประทับของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวัง
ทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคา
อาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจาก
จีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตานฯลฯ (ภายใน
พระราชวังมีการปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมได
ทั้งหมด) เดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered 
Bazaar) หรือ แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก 
สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เม่ือป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกิน
เน้ือท่ีกวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000 ราน 
ขายของสารพัด ต้ังแตทองหยอง เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เครื่อง
หนัง กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของที่ระลึก 
ฯลฯ ท่ีน่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังน้ันจึงต้ังราคา
สินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก   ไดเวลาอันสมควร  นํา
ทานเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล  

17.55 น. 
ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ TK 58 

 



 

 

 
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

07.30 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

27 ส.ค.-04 ก.ย. 
62 38,800 38,800 38,800 38,800 18,900.

- 7,900.- 

10-18 ก.ย. 62 38,800 38,800 38,800 38,800 18,900.
- 7,900.- 

02-10 ต.ค. 62 38,800 38,800 38,800 38,800 18,900.
- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1.   ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 



 

 

 
 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา  
      ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
      อัตโนมัติ 
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่  
      กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไม  
      รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและ 
      ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
      เจาหนาท่ี 
6.  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกใน  การเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ   
          จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  

  3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  



 

 

 
 

  4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
  5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
  6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
  7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข
กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 365 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 15-75 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
   8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
   9   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

     1.  คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
  2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
       เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป�วยจากโรค    
       ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
  3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
  4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 



 

 

 
 

  5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ      
      3,000 บาท) 
  6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถ่ิน  (35 USD) 
  7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 27 USD) 
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
 
1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ

ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับ
ทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ
ทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ี
เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํา 

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คา
มัดจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุป
ออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไมคืน
คาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม
วาเหตุผลใดๆ 

             ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
 
 
 
 



 

 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน

เมืองเต็ม  
      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี

ขนาดกะทัดรัต  
      และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี

ลักษณะแตกตางกัน 
 

 
 

 

 

 


