
 

 

รหัสทัวร B2B1902548 
ทัวรตุรกี WONDROUS TURKEY 8 วัน 5 คืน (TK) 
อิชเมียร  บานพระแมมารี เอเฟซุส  คูซาดาซ ึปามคุคาเล เฮียราโพลิส ปามุคคาเล คอนยา  
พิพิธภัณฑเมฟลานา คัปปาโดเกยี  โชวระบําหนาทอง นครใตดิน  พิพิธภัณฑกลางแจง  ฮิปโป
โดม สุเหราสีน้ําเงิน  ฮาเยียโซเฟย สไปซมาเก็ต พระราชวงัโดลมาบาเช – ลองเรือบอสฟอรัส – 
พระราชวังทอปกาป  ตลาดแกรนดบารซาร 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

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

เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 69 

** คณะเดินทางต้ังแตวนัที ่29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.25 น. 
และถึงอิสตันบูล 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. ถึงสนามบินเมืองอิชเมยีร นําทานเดินทางสูเมืองเพอรกามัม (Pergamon) ต้ังอยูใน

บริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางดานเหนือของแมนํ้า
ไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสาํคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึง่มีสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) นครบนที่สูง เปนโครงสราง
ฐานในการป�องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ังถิ่นฐานในสมัยน้ันมักเลือก
ท่ีสูง ซึ่งมักจะเปนเนินเขาที่ดานหน่ึงเปนผาชัน และกลายเปนศูนยกลางของมหานคร
ใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบื้องลางที่รายลอมป�อมปราการเหลาน้ี โดยเมือง
ดานบน (upper town) จะเปนพ้ืนที่วิหารบูชาเทพเจา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระราชวัง
และพ้ืนท่ีใชงานตางสําหรับกษัตริยและชนช้ันสูงเทาน้ัน สวนประชาชนคนธรรมดา
ท่ัวไปจะอยูในสวนของเมืองดานลาง 

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

จนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่
สมบูรณและม่ังค่ังท่ีสุด ถนนทุกสายปดูวยหินออน ชมหองสมุดเซลซุส (The Library 
of Celsus) หองสมุดแหงน้ีมีทางเขา 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามีรูปแกะสลัก
เทพี 4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียว
ฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริง
นักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและต้ังแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑกรุง
เวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซ่ึงจุคนไดประมาณ 30,000 คน เปนโรงละคร



 

 

กลางแจงท่ีใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรก ีมีลานแสดงตรงกลาง
แวดลอมดวยที่น่ังชมไลระดับข้ึนไป ปจจบัุนยงัสามารถใชงานไดดีอยูและมีการจัดการ
แสดงแสงสีเสียงบางเปนคร้ังคราว หองอาบน้ําแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่
ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี ชมโบสถนักบุญเซนต 
จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทางเผยแพรศาสนา
ไปท่ัวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน นําทานเขาชมบานของพระแมมา
รี (House of Virgin Mary) ซึ่งเช่ือกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและ
ส้ินพระชนมในบานหลงัน้ี ถกูคนพบอยางปาฏิหาริยโดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันช่ือ 
แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-
1824 หลังจากน้ัน นําทานเยี่ยมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House 
ใหทานไดอิสระเลือกซื้อ เส้ือหนังคุณภาพดี พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย 

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

(Pamukkale) หรือปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากน้ําแรรอนที่มีแร
ธาตุแคลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนช้ันน้ําตก 
มีสีขาวคลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่งน้ําแรที่ไหลลงมาแตละช้ันจะแข็งเปนหินปูน 
ยอยเปนรูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย น้ําแรน้ีมีอุณหภูมิต้ังแตประมาณ 
35 – 100 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาด่ืม เพราะเช่ือวามี
คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดิน
ปสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือวาน้ําพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงได
สรางเมืองเฮียราโพลิสลอมรอบ  ปจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับ
การยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป 
ค.ศ. 1988 สําคัญอ่ืนๆ 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค 

กอต้ังโดยกษัตริยยูเมเนสท่ี 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานท่ีแหงน้ีมี
แผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของ
เฮียราโพลิสเปนบอน้ําที่ศักสิทธิ์ ซ่ึงปจจุบันตัง้อยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอ่ืนๆ 
ไดแก พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบน้ําโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PAM THERMAL หรือเทียบเทา    

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

อาณาจักรเซลจูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมท้ังยงัเปนศูนยกลางที่สําคัญของ
ภูมิภาคแถบน้ีอีกดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่
งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรก ี   ระหวางทางแวะ  ”
คาราวานสไลน”  นําทานเขาชมท่ีพักกองคาราวานในอดีตของสุลตานฮานี (Sultan 
Han Caravanserai) ต้ังอยูท่ีหมูบานสุลตานฮานี สรางโดยสุลตานอาเลดดิน เคยโค
บาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทําดวยหินออนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเปน
สุเหรา สวนบริเวณอ่ืนจัดเปนครัว หองน้ํา และหองนอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum ) หรือสํานักลมวน เริ่ม
กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเช่ือกนัวา ชายคนนี้เปน
ผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผูชักชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสตให
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยูบนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
หลังจากน้ันออกเดินทางสูเมืองคัปปาโดเกีย(Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศ
อันนาอัศจรรยท่ีเกิดจากลาวาภูเขาไฟ ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ี
แปลกตาสวยงามยิ่งนัก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชื่อท่ี

นาต่ืนตาต่ืนใจ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AVRAYSA หรือเทียบเทา     

 
วันท่ี 5 คัปปาโดเกีย – นครใตดิน – พิพิธภัณฑกลางแจง – อิสตันบูล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออก

จากโรงแรม 05.00 น. ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกียในอีกมมุหนึ่งท่ีหาชมได
ยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคา
โดยประมาณ  200-230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงค
กับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนํา
เทาน้ัน) ** 



 

 

 
นําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมปิระเทศอันนา
อัศจรรยซึ่งเกดิจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง แลวทับ
ถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกดัเซาะ
แผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและ
เสารูปทรงตางๆ เกดิเปนภูมิประเทศท่ีงดงาม แปลกตาและนาอัศจรรย ด่ังสวรรคบน
ดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และไดรับการแตงต้ังจากองคการยูเนสโก
ใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแหงแรกของตรุกี แลวนําทานเขา
ชมนครใตดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเปนที่หลบ
ซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิต
ความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะออกเดินทาง สูเมืองเกอเรเม (Goreme) นําทานเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ

กลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
ในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขดุถํ้า
เปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนท่ี
ไมเห็นดวยกบัศาสนาคริสต จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานทอพรม (Carpet 
Factory) และโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของ
ประเทศตรุกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
สนามบิน 



 

 

   
19.50 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK 2009 

** คณะเดินทางต้ังแตวนัที ่29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.40 น. 
และถึงอิสตันบูล เวลา 22.15 น. ** 

21.20 น. ถึงสนามบิน อิสตันบูล จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก QUA หรือเทียบเทา  

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

โบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ต้ังอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถ
มาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชมสุเหราสีน้ําเงิน  (Blue 
Mosque)  สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ทางศาสนา ท่ีมีความสวยงามแหงหน่ึง  ช่ือน้ีไดมาจาก
กระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินท่ีใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพื้นท่ีซึ่ง
เคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใชเวลา
สรางทั้งหมด 7 ป  จากน้ันนําทานเขาชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia 
Sophia) หรือช่ือในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิม
เคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออรโธดอกส ตอมาถกูเปล่ียนเปนสุเหรา 
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ ถือเปนสิ่งกอสรางท่ียิ่งใหญท่ีสุดแหงหน่ึง และ ถือเปน 1 ใน 7 



 

 

ส่ิงมหัศจรรยของโลกยคุกลาง จดุเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหมึากลางวิหาร และนับเปน
ตัวอยางท่ีดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) ซึ่งเปนอุโมงคเกบ็น้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในนครอิสตันบูล 
สามารถเก็บน้ําไดมากถึง 88,000 ลูกบาศกเมตร สรางข้ึนตั้งแตคริสตศตวรรษที ่6 
กวาง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค มีเสากรกีตนสูงใหญค้ํา
เรียงรายเปนแถวถึง 336 ตน และมีเสาตนทีเ่ดนมากคือ เสาเมดูซา อิสระใหทาน
ถายรูปและชมความงามใตดินของอุโมงคเกบ็น้ําขนาดใหญ จากน้ันเดินทางสูตลาดส
ไปซ มารเก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝาก
ไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอัน
ข้ึนช่ือของตุรก ีอยาง แอปริคอท หรือจะเปนถัว่พิทาชิโอ ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก QUA หรือเทียบเทา  

    
วันท่ี 7 พระราชวังโดลมาบาเช – ลองเรือบอสฟอรัส – พระราชวงัทอปกาป –  

ตลาดแกรนดบารซาร – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเขาชมพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใชเวลากอสรางถึง 12 
ป  ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกบัแบบอาหรับอยางสวยงาม ชมโคมไฟ
ระยาขนาดใหญน้ําหนักถึง 4.5 ตัน เคร่ืองแกวเจียระไน และพรมทอผืนท่ีใหญที่สุดใน
โลก จากน้ันนําทานลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซึ่งเปนชองแคบที่เช่ือมทะเลดํา 
(The Black Sea) เขากับทะเลมารมารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น  
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวางต้ังแต 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุด
ขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่น่ี นอกจากความ สวยงาม
แลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญยิ่งในการป�องกันประเทศตุรกี
อีกดวย  ขณะลองเรือทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวงั
โดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐ ีซึ่งลวนแลวแตสวยงาม
ตระการตาท้ังสิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาชมพระราชวังทอปกาป (Tokapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเปนที่ประทับ

ของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน ปจจุบันพระราชวงัทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอันล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับ
มรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลตาน
ฯลฯ (ภายในพระราชวังมีการปดปรับปรุงบางสวน อาจจะทําใหไมสามารถเขาชมได
ท้ังหมด) เดินทางสู ตลาดในรม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ 
แกรนดบาซาร (Grand Bazaar) เปนตลาดเกาแก สรางคร้ังแรกในสมัยสุลตานเมห
เม็ดที่ 2 เม่ือป ค.ศ. 1461 ตลาดนีก้ินเน้ือท่ีกวา 2 แสนตารางเมตร ประกอบดวย
รานคากวา 4,000 ราน ขายของสารพัด ตั้งแตทองหยอง เครื่องประดับ พรม 
เคร่ืองเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง  เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของท่ี
ระลึก ฯลฯ ที่น่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวเปนอยางมาก ดังน้ันจึงต้ังราคาสินคาเอาไว
คอนขางสูง ควรตอรองราคาใหมาก   ไดเวลาอันสมควร  นําทานเดินทางสูสนามบิน
อิสตันบูล  

20.15 น. ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64 
** คณะเดินทางต้ังแตวนัที ่29 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.55 น. 
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น. ** 
 

วันท่ี 8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 
09.50 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

  



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

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.- 
03-10 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 17,900.- 4,900.- 
11-18 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 17,900.- 4,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

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

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง



 

 

ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 20 ก.ก.และมากกวา 



 

 

1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (30 ดอลลาสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (24 ดอลลาสหรัฐ) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 


