
 

8 วนั 5 คืน โปรโมช่ันตุรก ีมนีาคม 
(บินภายใน 2 เทีย่ว + พกั 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ า้ +ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส) 

 

 
(โปรนี ้... 3 กรุ๊ป เท่าน้ัน!!!) 

11-18 มนีาคม / 18-25 มนีาคม / 25 มนีาคม-1 เมษายน 2566 

ราคาพเิศษ 49,900 บาท  
(รวมทิปต่างๆแล้ว..ไม่ต้องขอวซ่ีา) 

คปัปาโดเกีย - เกอเรเม – นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  
บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ – อิสตนับูล – สุเหร่าสีน ้าเงนิ – พระราชวงัทอปกาปึ - พระราชวงัโดมาบาเช่  

โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private) - โชว์ระบ าหน้าท้อง  
  



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ 
 

19.30 น.  พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชค็อิน Row U ประตู 9 
23.30 น.  ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดย TK 69 สายการบินบริการอาหารคํ่า ลละ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
 
วนัที่สอง  อสิตนับูล - คปัปาโดเกยี 

 

06.10 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ลวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเนฟเชียร์ โดยเท่ียวบิน TK 2006 บริการอาหารเชา้บนเคร่ือง 
09.15 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเนฟเชียร์  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) นาํท่านเขา้ชมพพิิธภณัฑก์ลางลจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์
ในช่วงค.ศ. 9 โดยชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยลพร่ศาสนาไดท้าํการขดุถ ํ้าเป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้างโบสถล์ละ
ป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

บ่าย  นาํท่านเขา้ชมนครใตดิ้นไคมคัรี (Underground city of Kaymakli) ซ่ึงเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีครบทุกอย่าง ทั้งห้อง
โถง หอ้งนอน หอ้งนํ้ า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ นาํท่านชมโรงงาน
ทอพรม, โรงงานอญัมณี อิสระเลือกชมซ้ือของฝาก 



 

 
 

คํ่า รับประทานคํ่า ในโรงลรม (Buffet) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Selcukli Evi Cave Hotel ***** หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม  คปัปาโดเกยี - คอนยา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 
หมายเหตุ : .ในกรณีท่ีท่านตอ้งการข้ึนบอลลูนซ่ึงจดัเป็น Optional Tour ท่านสามารถเลือกซ้ือไดเ้อง ราคา
ประมาณ 230-250 USD ลต่ประกนัการเดินทางท่ีบริษทัทาํให ้ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูนลละเคร่ืองร่อนทุก
ชนิด ดงันั้นการซ้ือ Optional Tour น้ี ข้ึนกบัดุลยพินิจของท่าน ซ่ึงเป็นส่วนนอกเหนือจากโปรลกรมท่ีบริษทัจดั 
ดงันั้นหากเกิดมีปัญหาบอลลูนข้ึนไม่ไดห้รือปัญหาอ่ืนๆ ท่านตอ้งติดต่อกบัทาง supplier ในส่วนบอลลูนเอง  

 

นาํท่านเท่ียวชมเมืองคปัปาโดเกียซ่ึงบริเวณน้ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสลละภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ
ประมาณ 3 ลา้นปีท่ีลลว้ เถา้ลาวาลละเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณ จนทบัถมเป็นลผ่นดินชั้นใหม่
ข้ึนมา ผา่นกระลส นํ้ า ลม ฝน ลดด ลละหิมะ กดัเซาะกร่อนกินลผน่ดินภูเขาไฟเร่ือยๆนับลสนนับลา้นปี จน
เกิดเป็นภูมปิระเทศลปลกตา นาํท่านลวะถ่ายรูปตามมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็น หุบเขานกพิราบ, หินอูฐ, ปล่องไฟ
นางฟ้า ลละในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศให้พ้ืนท่ีมหัศจรรยล์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติลละ
วฒันธรรมลห่งลรกของตุรกี นาํท่านชมการทาํเคร่ืองป้ันดินเผา ลละ เซรามคิ ซ่ึงเป็นของท่ีระลึกท่ีนิยมกนัมาก
ในตุรกี 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองคอนยา (Konya) (271 กม. ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางนาํท่านลวะถ่ายรูปกบั 
คาราวานซาราย (Caravanserei) ท่ีพกัลรมลละท่ีลลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั 
นาํท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana museum) หรือสาํนักลมวน ก่อตั้งข้ึนในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟ
ลานา เจลาเลดดิน รูบี พิพิธภัณฑ์ลห่งน้ีเดิมเป็นสถานท่ีนักบวชในศาสนาอิสลามทาํสมาธิ  (Whirling 
Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจ
ลาเลดดิน อีกดว้ย 

 

 
 

คํ่า รับประทานคํ่า ในโรงลรม (Buffet) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Grand Hotel Konya / Bayir Diamond Hotel ***** หรือเทียบเท่า  



 

วนัที่ส่ี คอนยา – ปามุคคาเล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (395 กม. ประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติลละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  เป็นนํ้ าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจาก
ธารนํ้ าใตดิ้นอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีลร่หินปูน (ลคลเซียมออกไซด)์ ผสมอยูใ่นปริมาณ
ท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขาคาลดากึ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล) เมืองลห่งนํ้ าพุเกลือลร่ร้อน นํ้ าลร่ท่ีไหลลงมาลต่ละชั้นจะลข็งเป็น
หินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย ์ประชาชนนิยมไปลช่เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรักษา
โรคหวัใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ ลละโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่า
นํ้ าพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้

 

คํ่า รับประทานคํ่า ในโรงลรม (Buffet) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Adempira Hotel / Collosae Hotel***** หรือเทียบเท่า  
หมายเหตุ ท่านสามารถลช่นํ้ าลร่ท่ีโรงลรมได ้กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ้ าลละหมวกไปดว้ย 

 
วนัที่ห้า  ปามุคคาเล – อชิเมยีร์ – อสิตนับูล  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (190 กม. ประมาณ 3 ชม.) ในอดีตเป็นเมืองใหญ่
ท่ีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยูริ่มทะเล จนไดรั้บการ
กาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลวงลห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั นาํท่านเขา้ชมหอ้งอาบนํ้ าลบบโรมนัโบราณ (Roman 
Bath) / ชมวิหารลห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ียิง่ใหญ่อีกองคห์น่ึงของ
โรมนั / หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) / โรงละคร (Great Theatre) ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาเป็นท่ีนัง่ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 



 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่บา้นพระลม่มารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระลม่มารีมาอาศยัอยู่
ลละส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของ
บา้น มีก๊อกนํ้ าสามก๊อกท่ีเช่ือว่าเป็นก๊อกนํ้ าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ลทนความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความรํ่ ารวย ลละ
ความรัก ถดัมาคือ กาํลพงอธิษฐาน หากปรารถนาส่ิงใดใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย อธิษฐานลลว้นาํไปผกู จากนั้นนาํ
ท่านชมลฟชัน่โชว ์ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ลละร้านขนม Turkish Delight  อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (ทอ้งถ่ิน) 
18.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอิชเมยีร์ 
19.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK2335 
21.05 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล เดินทางสู่โรงลรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Cher Hotel / LA Quinta by Wyndham Hotel***** หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 1) 

 

วนัที่หก  อสิตนับูล- บลูมอสก์ – พระราชวงัทอปกาปึ - ชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 

นาํท่านชมสนามลข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจตุัรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างข้ึนใน
สมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส ชมเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาท่ีสร้างในอียปิต ์เพื่อถวายลก่ฟาโรห์ตุตโมซิส
ท่ี 3 ถูกนาํกลบัมาไวท่ี้อิสตนับูล เสาตน้ท่ีสองคือ เสางู ลละเสาตน้ท่ีสามคือ เสาคอนสลตนตินท่ี 7 จากนั้นเขา้
ชม บลูมอสก์ (Blue Mosque) สุเหร่าสีนํ้ าเงินหรือมสัยิดซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระ
ประสงค์ท่ีจะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามลละยิ่งใหญ่กว่า โบสถเ์ซนต์โซเฟีย (St. 



 

Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบลซนไทน์ลต่อยา่งไรก็ดีก็ยงัเลก็กว่าโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย  จากนั้นนาํท่านเขา้ชม โบสถ์
เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ไดรั้บการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างข้ึนสมยั
จกัรพรรดิคอนสลตนติน ของจกัรวรรดิไบลซนไทน์ เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสต์ลต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนั
เข้ามาปกครองจึงได้เปล่ียนโบสถ์มาเป็นมสัยิดลทน ได้เวลานําท่านเข้าชมอ่างเก็บนํ้ าใต้ดินเยเรบาตัน 
(Underground Cistern) ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์ก็บนํ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สร้างข้ึนตั้งลต่คริสต์ศวรรษท่ี 6 
ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่คํ้าเรียงรายเป็นลถวถึง 336 ตน้ ลละมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า  

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ไทย) 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) สร้างข้ึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 
ภายหลงัท่ีตีกรุงคอนสลตนติโนเปิลได ้จึงไดส้ร้างพระราชวงัลห่งน้ีข้ึนมา ภายในประกอบดว้ยตาํหนักน้อย
ใหญ่ พลบัพลา พระคลงัมหาสมบติั มสัยิด หอพกั โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น
พิพิธภณัฑส์ถานลห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล ํ้า ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ือง
ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม ลละเคร่ืองทรงของสุลต่านในลต่ละยุคสมยั ได้เวลานําท่านชอ้ปป้ิง
ตลาดสไปซ ์มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเคร่ืองเทศ สามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาลฟ รวมถึงผลไมอ้บลหง้อนัเล่ืองช่ือของตุรกี หรือถัว่นานาชนิด 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า พร้อมชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Cher Hotel / LA Quinta by Wyndham Hotel***** หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 2) 

 
 
 
 



 

 

วนัที่เจด็  พระราชวงัโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 
นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช (Dolmabahce Palace)  สร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 
1843 ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี พระราชวงัลห่งน้ีออกลบบโดยสถาปนิกออตโตมนั-อาร์เมเนียน ช่ือบลัยนั 
เป็นศิลปะผสมผสานยโุรปลละตะวนัออก จุดเด่นคือ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ซ่ึงลขวนไวอ้ย่างโดดเด่นใน
หอ้งทอ้งพระโรงใหญ่ นาํท่านล่องเรือชมช่องลคบบอสฟอรัส (Private Boat) ซ่ึงเป็นช่องลคบท่ีเช่ือมทะเลดาํ 
(The Black sea) เขา้กบัทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้ง
ตั้งลต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปลละสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันท่ีน่ี 
นอกจากความสวยงามลลว้ ช่องลคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก
ดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องลคบเหล่าน้ี ว่ากนัว่าจนกระทัง่ถึงยุคของการนาํเอาเรือปืนใหญ่   
มาใช้ลละไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตนับูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่ อนเลย ทั้งน้ีเป็นเพราะป้อมปืน
ดงักล่าวน้ีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซ่ึงทาํใหเ้กิดการเดินทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชียลละ
ยโุรปสะดวกมากข้ึน ขณะท่ีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมา
บาชเช หรือ บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซ่ึงลว้นลลว้ลต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (จีน) 
 

บ่าย นาํท่านสู่“ลกรนดบ์าร์ซาร์” (Grand Bazzar) ตลาดเก่าลก่ท่ีสร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมลละทอง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 4,000 ร้านใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของตุรกี
อยา่งจุใจ 



 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า (Kebab House) 
 

21.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่เชคอิน 
 
วนัที่แปด  อสิตนับูล - กรุงเทพมหานคร 

01.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK68 สายการบินบริการอาหารคํ่า ลละ อาหารเชา้ 
15.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวงัหรือสถานท่ีท่องเท่ียวใดปิด จะลจง้ลละหาสถานท่ีเท่ียวทดลทนใหท่้านไดรั้บทราบ *** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11-18 มนีาคม / 18-25 มนีาคม / 25 มนีาคม-1 เมษายน 2566 
 
 

อตัราค่าบริการ   มีนาคม 2566  
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 
ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

49,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 5,500 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ตอ้งเสริมเตียง 49,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์  เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

110,000 – 150,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน(BKK-IST-NAV//ADB-IST-BKK) 22,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง ลต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 

ลละท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28/12/2022) ** 
ขอ้ลนะนาํลละลจง้เพือ่ทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัลบบ 3 เตียง กรุณาลจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงลรม มีบริการเฉพาะบางโรงลรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน ลนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋ลลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้ลละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง นํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรลกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ้ าหนกั ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ้ ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท ลละ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรลกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูลลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 



 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์ลฟกซ ์ลละค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ลละภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  
- ลจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าลละค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงลรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดลสดงให้ลก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง) 

- ลจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- ลจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยลลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก   วซ่ีาในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือลยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองลละมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง ลละตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะลจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนลปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจัดหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดลทนเป็นลาํดบัลรก หรือคืนค่าเขา้ชมลก่คณะผูเ้ดินทางลทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนลปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงลละ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระลบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัลทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ ลจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 



 

 บริษทัฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง ลละจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ชาํระมาลลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปลทรกลซงได ้
ลละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปลลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดลจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง ลน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน ลลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมือ่ท่านจองทวัร์ลละชาํระมดัจาํลลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความลละเง่ือนไขท่ีบริษทัฯลจง้ลลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงลรมเป็นลบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัลบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัลละรูปลบบของหอ้งพกัของลต่ละโรงลรม ซ่ึงมกัมีความลตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัลบบ 3 เตียงได ้

 โรงลรมหลายลห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นลถบท่ีมีอุณหภูมิต ํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงลรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ลละเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. ลลว้ใส่รวมเป็นท่ี



 

เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํลดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้
ลละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัลต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมลละมสีดัส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของลต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
นํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าลละสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนลละมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 
คูณดว้ยนํ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่ลนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 


