
 

 

รหัสทัวร GQH1901622 
ทัวรตุรกี WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK) 
 

บานพระแมมารี – เฮียราโพลิส-คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – โชวระบําหนาทอง  
นครใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจง – ฮิปโปโดม– สุเหราสีน้ําเงิน – ฮาเยียโซเฟย - สไปซมาเก็ต 
พระราชวังโดลมาบาเช – ลองเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาป - ตลาดแกรนดบารซาร  
 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 

เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 69 

** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. และ
ถึงอิสตันบูล เวลา 06.20 น. ** 
 

วันท่ี 2 อิสตันบูล – อิชเมียร – บานพระแมมารี – เอเฟซุส – คูซาดาซึ 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน

นําคณะเดินทางสู อาคารผูโดยสารในประเทศ 
08.00 น. ออกเดินทางตอสูเมืองอิชเมียร (Izmir) โดยเท่ียวบิน TK 2312 
09.20 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียร นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูใน

บริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมน้ําไคซูส 
ซ่ึงเปนเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซ่ึงมีสถานที่ทองเที่ยว
ท่ีสําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนท่ีสูง เปนโครงสรางฐานในการ
ป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกที่สูง ซ่ึง
มักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานครใหญ ท่ี
เติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบ้ืองลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมืองดานบน 
(upper town) จะเปนพ้ืนที่วิหารบูชาเทพเจา สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ พระราชวังและพ้ืนที่ใช
งานตางสําหรับกษัตริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะอยูใน
สวนของเมืองดานลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินเขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ย่ิงใหญและงดงาม

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและย่ิงใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ
และม่ังค่ังที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library of 
Celsus) หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลักเทพี 
4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด 
และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีท้ัง 4 องคน้ีเปนของจําลอง สวนของจริงนัก
โบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา 
แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่



 

 

ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่น่ัง
ชมไลระดับข้ึนไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบาง
เปนคร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียังคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี ชมโบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. 
John) สาวกของพระเยซูคริสตท่ีออกเดินทางเผยแพรศาสนาไปท่ัวดินแดนอนาโตเลีย
หรือประเทศตุรกีในปจจบัุน นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin 
Mary) ซ่ึงเช่ือกันวาเปนที่สุดทายท่ีพระแมมารีมาอาศัยและส้ินพระชนมในบานหลัง
น้ี ถูกคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเม
อริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 หลังจากน้ัน นําทานเย่ียม
ชมโรงงานหนังช้ันนํา Leather Fashion House ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือ เส้ือหนัง
คุณภาพดี พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GRAND BELISH หรือเทียบเทา     
  
วันท่ี 3 คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) นําทานเขาชมปามุคคาเล 

(Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซ่ึงเกิดจากน้ําแรรอนที่มีแร
ธาตุแคลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนช้ันน้ําตก มี
สีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซ่ึงน้ําแรท่ีไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน ยอย
เปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิต้ังแตประมาณ 35 – 
100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามีคุณสมบัติใน
การรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต 
ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสล
อมรอบ  ปจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค 

กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงน้ีมี
แผนดินไหวเกิดข้ึนหลายคร้ังหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของ
เฮียราโพลิสเปนบอน้ําท่ีศักสิทธิ์ ซ่ึงปจจุบันต้ังอยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ 
ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PAM THERMAL หรือเทียบเทา    

 
วันท่ี 4 ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – คัปปาโดเกีย – โชวระบําหนาทอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกนําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของ

อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมท้ังยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของ
ภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงาม
ตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี    ระหวางทางแวะ  ”คาราวานสไลน”  
นําทานเขาชมท่ีพักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี (Sultan Han 
Caravanserai) ต้ังอยูที่หมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน เคยโคบาท 
ราวศตวรรษท่ี 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปนสุเหรา สวน
บริเวณอ่ืนจัดเปนครัว หองน้ํา และหองนอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เร่ิมกอต้ัง
ข้ึนในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกันวา ชายคนน้ีเปนผูวิเศษ
ของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตใหเปล่ียนมานับ
ถือศาสนาอิสลาม โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน หลังจากน้ันออก
เดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยที่เกิด
จากลาวาภูเขาไฟ ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ีแปลกตาสวยงามย่ิง
นัก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือช่ือที่นา

ต่ืนตาต่ืนใจ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AVRAYSA หรือเทียบเทา     

 
วันท่ี 5 คัปปาโดเกีย – นครใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจง – อิสตันบูล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก

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

 
 



 

 

นําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันนา
อัศจรรยซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถม
เปนเวลาหลายลานป  เม่ือวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน 
มาเร่ือยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรง
ตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบนดิน จนไดช่ือ
วา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตุรกี แลวนําทานเขาชมนครใตดิน 
(Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซ่ึงเปนท่ีหลบซอนจากการรุกราน
ของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดิน
พรอมสรรพ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ

กลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ํา
เปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ีไม
เห็นดวยกับศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet Factory) 
และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให
เวลาทานเลือกซ้ือตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

   



 

 

19.50 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2009 
** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.40 น. และ
ถึงอิสตันบูล เวลา 22.15 น. ** 

21.20 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUA หรือเทียบเทา  

    
วันท่ี 6 ฮิปโปโดม– สุเหราสีน้ําเงิน – ฮาเยียโซเฟย – สไปซมาเก็ต                                              
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีช่ือเรียก

โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถ
มาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสีน้ําเงิน  (Blue 
Mosque)  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจาก
กระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินท่ีใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางข้ึนบนพ้ืนท่ีซึ่งเคย
เปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลาสราง
ท้ังหมด 7 ป  จากน้ันนําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia 
Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิมเคย
เปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถูกเปล่ียนเปนสุเหรา ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสรางท่ีย่ิงใหญที่สุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลกยคุกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดี
ท่ีสุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเก็บน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล 
สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 6 
กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรีกตนสูงใหญค้ํา
เรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนที่เดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทาน
ถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเก็บน้ําขนาดใหญ จากน้ันเดินทางสูตลาดส
ไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ทานสามารถเลือกซ้ือของฝากได
ในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันข้ึนช่ือ
ของตุรกี อยาง แอปริคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมีใหเลือกซ้ือมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUA หรือเทียบเทา  

    
วันท่ี 7 พระราชวังโดลมาบาเช – ลองเรือบอสฟอรัส – พระราชวังทอปกาป –  

ตลาดแกรนดบารซาร – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 

ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟระยา



 

 

ขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแกวเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญท่ีสุดในโลก 
จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The 
Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ิน  ประมาณ 
32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีป
ยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี นอกจากความ สวยงามแลว ชองแคบ
บอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการป�องกันประเทศตุรกีอีกดวย  ขณะ
ลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเช
หรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนแลวแตสวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับของ

สุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ใชเก็บมหาสมบัติอันลํ้าคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต 
เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลตานฯลฯ (ภายใน
พระราชวังมีการปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมไดทั้งหมด) 
เดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด
บาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 
เม่ือป ค.ศ. 1461 ตลาดน้ีกินเน้ือท่ีกวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 
4,000 ราน ขายของสารพัด ต้ังแตทองหยอง เคร่ืองประดับ พรม เคร่ืองเงิน เคร่ือง
หนัง กระเบ้ือง  เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีเปนท่ี
นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังน้ันจึงต้ังราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควร
ตอรองราคาใหมาก   ไดเวลาอันสมควร  นําทานเดินทางสูสนามบินอิสตันบูล  

20.15 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี TK 64 
** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. และ
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น. ** 
 

วันท่ี 8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 
09.50 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

  



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

22-29 ก.ค. 
62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 18,900.- 5,900.- 
06-13 ส.ค. 
62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 18,900.- 5,900.- 
13-20 ส.ค. 
62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 18,900.- 5,900.- 
26 ส.ค.-02 
ก.ย. 62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 18,900.- 5,900.- 
02-09 ก.ย. 
62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 17,900.- 5,900.- 
16-23 ก.ย. 
62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 17,900.- 5,900.- 
24 ก.ย.-01 
ต.ค. 62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 18,900.- 5,900.- 
01-08 ต.ค. 
62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 18,900.- 5,900.- 
08-15 ต.ค. 
62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 18,900.- 5,900.- 
29 ต.ค.-05 
พ.ย. 62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 18,900.- 5,900.- 

04-11 พ.ย. 62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 17,900.- 4,900.- 
13-20 พ.ย. 
62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 17,900.- 4,900.- 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


