
 

 

รหสัทวัร GOH2000457 
ทัวรตุรกี TULIP FLOWERS IN TURKEY ตรุกี 8 วัน 5 คืน (TK) 
นครใตดิน ถายรปูดานหนาหุบเขาอุซิซาร  พพิธิภัณฑกลางแจง  ชมโชวระบําหนาทอง 
ปราสาทปุยฝ�าย เมอืงโบราณเฮียราโพลิส  คูซาดาซี  เมืองโบราณเอเฟซุส บานพระแมมารี 
ชานัคคาเล  มาไมจําลองแหงทรอย สุเหราสีนํา้เงิน ฮิปโปโดรม สุเหราเซนตโซเฟย  ตลาดส
ไปซ มารเกต็ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ** สวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) เทศกาลดอกทวิลปิ จัดแสดงในชวงเดือน
เมษายนของทุกป ** 

 
  
 
 
  
 
 
 
  
 

เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะนาํเพียง 41,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เคยเซอรรี่ – คัปปาโดเกีย 

06.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

  
09.25 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 59 
15.50 น.  เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี (Turkey) 
17.30 น. ออกเดินทางตอสูเมืองเคยเซอรี่ (Kayser) โดยเที่ยวบินที ่TK 2020 
19.05 น. เดิ นทางถึ งสนามบิ น เคย เซอรี่  จากนั้ นนํ าท านเดิ นทางสู เมื องคัปปาโด เกี ย 

(Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่
ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง แลวทับถมเปนเวลาหลายลานป  เมื่อวันเวลา
ผานไป พายุ ลม ฝน และหิมะไดเปนกัดเซาะแผนดิน มาเรื่อยๆ กอใหเกิดการแปรสภาพ
เปนหุบเขารองลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆ เกิดเปนภูมิประเทศที่งดงาม 
แปลกตาและนาอัศจรรย ดั่งสวรรคบนดิน จนไดชื่อวา “ดินแดนแหงปลองนางฟ�า”  และ
ไดรับการแตงตั้งจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
แหงแรกของตุรก ี

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พกั เขาสูที่พัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเทา 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ – อิสตนับลู – เคยเ์ซอรร์ี� – คปัปาโดเกีย 

วนัที� 2. คปัปาโดเกีย – นครใตด้ิน – ถา่ยรูปดา้นหนา้หบุเขาอซุซิาร ์– พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ - โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค –  

            ชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง 

วนัที� 3. OPTIONAL TOUR – คอนยา – คาราวานสไรน ์– พิพธิภณัฑเ์มฟลานา่ – ปามคุคาเล 

วนัที� 4. ปราสาทปยุฝา้ย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คซูาดาซ ี– เมืองโบราณเอเฟซุส - บา้นพระแมม่าร ี

วนัที� 5. โรงงานเครื�องหนงั – ชานคัคาเล่ – มา้ไมจ้าํลองแหง่ทรอย  

วนัที� 6. เฟอรร์ี�ขา้มชอ่งแคบดารด์ะเนลส ์– สุเหรา่สีนํ�าเงิน – ฮปิโปโดรม - สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย - ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต 

วนัที� 7. สวนดอกไม ้(Emigan Park) – จตัรุสัทกัซมิ – สนามบนิ  

วนัที� 8. กรุงเทพฯ 

 



 

 

  

วันที่ 2 
คัปปาโดเกีย – นครใตดิน – ถายรูปดานหนาหุบเขาอุซิซาร – พิพิธภัณฑกลางแจง - 
โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – ชมโชวระบําหนาทอง 

เชา รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมนครใตดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) ซึ่งเปนที่

หลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิต
ความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ จากนั้นนําทานเดิน ทางสูหุบเขาอุซิซาร (Uchisar 
Valley) ใหทานไดถายรูปดานหนาหุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย  
ซึง่หุบเขาดังกลาวมีรพูรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา 
เพื่อเอาไวเป นที่อยูอาศัย และ ถามองดีๆจะรูวาอุซซาิร คือ บรเิวณทีส่งูที่สุดของบรเิวณ
โดยรอบ ดังนัน้ในอดีต อุซซิารก็มีไวทําหนาที่เปนป�อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑกลางแจง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ
เผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการป�องกันการ
รุกรานจากชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากนั้นนําทานเขาชมโรงงานทอ
พรม(Carpet Factory) คุณภาพดีของประเทศตรุก ีใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
และเขาชมโรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศ
ตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ชมระบําหนาทอง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองตางๆ ของตุรกีอันลือชื่อที่นา
ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พกั เขาสูทีพ่ัก โรงแรม MUSTAFA หรือเทียบเทา     
  

วันที่ 3 
OPTIONAL TOUR – คอนยา – คาราวานสไรน – พพิิธภัณฑเมฟลานา – ปามคุ
คาเล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะตองออกจาก



 

 

โรงแรม 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใช
เวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวร ราคา
โดยประมาณ 200-230 USD ตอ 1 ทาน รบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงกับ
หัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทานั้น) 
**  

 นําทานออกเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซล
จูคในชวงป ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนี้อีก
ดวย ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขางทางสบายๆที่งดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝم�งทางของประเทศตุรกี นําทานแวะชมคาราวานสไรน Caravanserai ที่
พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินคาระหวางทางของชาวเติรกในสมัยออตโตมัน จากนั้นนํา
ทานเขาชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งกอตั้งขึ้นป ค.ศ.1231 โดย
เมฟลานา เจลลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันวาชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือ
เรียกไดวาเปนผูชักชวนคนที่นับถือศาสนาอิสลามทําสมาธิโดยการเดินหมุนเปนวงกลม
ขณะฟงเสียงขลุย  สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่
อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียว สดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปน



 

 

สุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตรของเมฟลานาดวย 
กลางวัน 

บาย 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
นําทานเดินทางสูเมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุ
ขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนไหลลงสูหนาผา จนเกิด
ผลึกกึ่งสถาปตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พกั เขาสูที่พัก โรงแรม TRIPOLIS หรือเทียบเทา    

 

วันที่ 4 
ปราสาทปุยฝ�าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส –  คูซาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส - 
บานพระแมมารี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ซึ่งเกิดจากนํ้าแรรอนที่มีแรธาตุแค

ลเซ่ียมคารบอเนต มาตกตะกอนเกิดเปนลักษณะหนาผา ซอนกันเปนชั้นนํ้าตก มีสีขาว
คลายกับสรางมาจากปุยฝ�าย ซึ่งนํ้าแรที่ไหลลงมาแตละชั้นจะแข็งเปนหินปูน ยอยเปน
รูปรางตางๆอยางสวยงามและนาอัศจรรย นํ้าแรนี้มีอุณหภูมิตั้งแตประมาณ 35 – 100 
องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเชื่อวามีคุณสมบัติในการ
รักษาโรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปสสาวะ และโรคไต ใน
อดีตกาลชาวโรมันเชื่อวานํ้าพุรอนสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมืองเฮียราโพลิสลอม
รอบ  ปจจุบันเมืองปามุคคาเลและเมืองเฮียราโพลิส ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 สําคัญอื่นๆ นํา
ทานชมเขาเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเปนสถานที่บําบัดโรค 
กอตั้งโดยกษัตริยยูเมเนสที่ 1แหงแพรกามุม ในป 190 กอนคริสตกาล สถานที่แหงนี้มี
แผนดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังป ค.ศ 1334 จึงไมมีคนอาศัยอยูอีก ศูนยกลางของเฮีย
ราโพลิสเปนบอนํ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในปามุคคาเล สถานที่สําคัญอื่นๆ ไดแก 
พิพิธภัณฑปามุคคาเล โรงอาบนํ้าโรมัน โบสถสมัยไบแซนไทน 

  
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 

  
  
  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคูซาดาซี (Kusadasi) นําทานเดินเขาชมเมืองโบราณเอเฟซุส 

(City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญและงดงามจนกระทั่งจารึกวา “มหานครแหงแรกและ
ยิ่งใหญที่สุดในเอเซีย” เมืองโบราณที่สมบูรณและมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูดวยหินออน 
นําทานชมหองสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) หองสมุดแหงนี้มีทางเขา 3 
ทาง โดยบริเวณประตูทางเขามรีูปแกะสลักเทพ ี4 องคประดับอยู ไดแก เทพีแหงปญญา 
เทพีแหงคุณธรรม เทพีแหงความเฉลียวฉลาด และเทพีแหงความรู รูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 
องคนี้เปนของจําลอง สวนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียไดนํากลับไปออสเตรียและ
ตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑกรุงเวียนนา แวะชมโรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนไดประมาณ 
30,000 คน เปนโรงละครกลางแจงที่ใหญเปนอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มี
ลานแสดงตรงกลางแวดลอมดวยที่นั่งชมไลระดับขึ้นไป ปจจุบันยังสามารถใชงานไดดีอยู
และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบางเปนครั้งคราว หองอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอนํ้าใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี้ ชม
โบสถนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสตที่ออก
เดินทางเผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบันจากดานนอก 
นําทานเขาชมบานของพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่
สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัยและสิ้นพระชนมในบานหลังนี้ ถูกคนพบอยางปาฏิหาริย
โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine 
Emmerich ค.ศ. 1774-1824  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํ่า 

รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก เขาสูทีพ่ัก โรงแรม ADA CLASS หรือเทียบเทา   
   

วันที่ 5 โรงงานเครื่องหนัง – ชานัคคาเล – มาไมจําลองแหงทรอย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเย่ียมชมโรงงานหนังชั้นนํา Leather Fashion House ใหทานไดอิสระเลือกซือ้ 

เส้ือหนังคุณภาพดี พรอมแบบดีไซนที่ทันสมัย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองชานัคคาเล 
(Canakkale) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถายสินคา
จากเอเชียสูยุโรป นับตั้งแตสุลตานอาหเม็ดที่  2 ไดสรางป�อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อป 
1452  เมืองชานัคคาเลในอดตีเปนที่ตัง้ของสมรภูมริบกลัลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 
เมื่อฝ�ายสัมพันธมิตรตองการรุกคืบหนา เขาไปยังชองแคบคารดาแนลส เพื่อบีบใหตุรกี
ถอนตัวออกถอนตัวออกจากสงครามโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมและถายรูปคูกับมาไมจําลองแหงทรอย (Hollywood of Troy) ปจจุบัน

กรุงทรอยตั้งอยูในเมืองชานัคคาเล ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงหนึ่ง 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พกั เขาสูทีพ่ัก โรงแรม TROIA TUSAN หรือเทียบเทา     

 

วันที่ 6 
เฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส – สุเหราสีนํ้าเงิน – ฮิปโปโดรม - สุเหราเซนต
โซเฟย - ตลาดสไปซ มารเก็ต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินนั่งเรือเฟอรรี่ขามชองแคบดารดะเนลส (Dardanelles) เปนชองแคบ 

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กั้นระหวางคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) 
ของตุรกีสวนที่อยูในทวีปยุโรปกับตุรกีสวนที่อยูในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมารมะรา (Sea 
of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean) สูเมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมืองสําคัญ
อันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปล เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน
ประเทศตุรกี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูจัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียก

โบราณคือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีน้ําเงิน เดิมเปนลานแขงรถ
ม า แ ล ะศู น ย ก ล า ง เมื อ ง ใน ยุ ค ไบ แ ซ น ไท น  นํ า ช ม สุ เห ร า สี นํ้ า เงิ น  (Blue 



 

 

Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง  ชื่อนี้ไดมาจาก
กระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน  และถูกสรางขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคย
เปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1  ค.ศ.1609  ใชเวลาสราง
ทั้งหมด 7 ป จากนั้นถายรูปดานนอกชมสุเหราเซนตโซเฟย (Mosque of Hagia 
Sophia) หรือชื่อในปจจุบัน พิพิธภัณฑฮาเยียโซเฟย (Ayasofya Museum) เดิม
เคยเปนโบสถของคริสตศาสนา นิกายออโธดอกซ ตอมาถูกเปลี่ยนเปนสุเหรา ปจจุบันเปน
พิพิธภัณฑ ถือเปนส่ิงกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่ง และ ถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลกยุคกลาง จุดเดนอยูที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเปนตัวอยางที่ดี
ที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซนไทน จากนั้นนําทานสูตลาดสไปซ มารเก็ต (Spice 
Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวา
จะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันขึ้นชื่อของตุรกี อยาง แอปริ
คอท หรือจะเปนถั่วพิทาชิโอซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ที่พกั เขาสูที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY หรือเทียบเทา  

    



 

 

วันที่ 7 สวนดอกไม (Emigan Park) – จัตุรัสทักซมิ – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินชมสวนดอกทิวลิป (Emirgan Park) ในเทศกาลดอกทิวลิป สวนแหงนี้จะมี

การจัดแสดงดอกทิวลิปสีสันตางๆมากมาย ดอกทิวลิปนี้จะบานเต็มที่ในชวงเดือน 
เมษายน ของทุกปเทานั้น ทําใหเมืองอิสตันบูลมีความงดงามมากในชวงนี้ จะมีสีสัน
สลับกันตามสายพันธตางๆ ของดอกทิวลิป ทานสามารถถายรูปเก็บเปนที่ระลึกไดเต็มที่
ในชวงนี้ จากนั้นนําทานเยี่ยมชมจัตุรสัทกัซมิ (Taksin Square) เปนจุดศูนยกลางของ
เมืองอิสตันบูล มีรานคามากมาย ตั้งแตของที่ระลึก , รานอาหารพื้นเมืองอีกทั้งยังมีและ
ไอศกรีมตลอดถนนสายนี ้

กลางวัน 
บาย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติอิสตันบูล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

17.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 58 
  

 



 

 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ    

07.30 น. คณะเดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

          
 

ราคาแนะนําเพียง  
TULIP FLOWERS IN TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน (TK) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทานละ 

11 – 18 เม.ย. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 15,765 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิทั
ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดนิทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเครื่องดื่มที่สั่งพิ เศษ, คาโทรศัพท , ค าซักรีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 



 

 

กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (30 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ดอลลารสหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองทีน่ั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่  Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
 
 
 



 

 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง 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  เก็บค าใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมตัวิซีาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวซีา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 



 

 

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 


