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8 วัน 5 คืน คลาสสิค แกรนด์ตุรก ี
(บินภายใน 2 เทียว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถาํ +ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส) 

 

 
กมุภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 

ราคาพเิศษ 53,900 บาท  

(รวมทิปต่างๆแล้ว..ไม่ต้องขอวซ่ีา) 
คปัปาโดเกยี - เกอเรเม – นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  

บ้านพระแม่มารี - อชิเมียร์ – อสิตันบูล – สุเหร่าสีนาํเงิน – พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่  

โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private) - โชว์ระบําหน้าท้อง - ขึนกาลาตา ทาวเวอร์  

ราคาทัวร์ 53,900 บาท : 23 ก.พ. – 2 มี.ค. 66  

ราคาทัวร์ 55,900 บาท : 4-11 พ.ค. 66 / 19-26 พ.ค. 66 / 2-9 มิ.ย. 66 / 16-23 มิ.ย. 66 

ราคาทัวร์ 63,900 บาท (สงกรานต์) : 9-16 เมษายน 2566 (กรุ๊ปเดียวเท่านนั) 
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Update 25/12/2022 

8 วัน คลาสสิค แกรนด์ตุรก ี
วันแรก  กรุงเทพฯ 

 

19.30 น.  พบกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน Row U ประตู 9 

23.30 น.  ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดย TK 69 สายการบินบริการอาหารคาํ และ อาหารเชา้บนเครืองบิน 

 

วันทีสอง  อสิตันบูล - คัปปาโดเกีย 

 

06.10 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลียนเทียวบิน 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเนฟเชียร์ โดยเทียวบิน TK 2006 บริการอาหารเชา้บนเครือง 

09.15 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเนฟเชียร์  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์

ในช่วงค.ศ. 9 โดยชาวคริสตที์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาไดท้าํการขดุถาํเป็นจาํนวนมากเพอืสร้างโบสถแ์ละ

ป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอืนทีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิน) 
 

บ่าย  นาํท่านเขา้ชมนครใตดิ้นไคมคัรี (Underground city of Kaymakli) ซึงเป็นเมืองใตดิ้นทีมีครบทุกอยา่ง ทงัห้อง

โถง ห้องนอน ห้องนาํ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ นาํท่านชมโรงงาน

ทอพรม, โรงงานอญัมณี อิสระเลือกชมซือของฝาก 
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Update 25/12/2022 

 
 

คาํ รับประทานคาํ ในโรงแรม (Buffet) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Selcukli Evi Cave Hotel ***** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสาม  คัปปาโดเกยี - คอนยา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

หมายเหตุ : .ในกรณีทีท่านตอ้งการขึนบอลลูนซึงจดัเป็น Optional Tour ท่านสามารถเลือกซือได้เอง ราคา

ประมาณ 230-250 USD แต่ประกนัการเดินทางทีบริษทัทาํให้ ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูนและเครืองร่อนทุก

ชนิด ดงันนัการซือ Optional Tour นี ขึนกบัดุลยพินิจของท่าน ซึงเป็นส่วนนอกเหนือจากโปรแกรมทีบริษทัจดั 

ดงันนัหากเกิดมีปัญหาบอลลูนขึนไม่ไดห้รือปัญหาอืนๆ ท่านตอ้งติดต่อกบัทาง supplier ในส่วนบอลลูนเอง  
 

นาํท่านเทียวชมเมืองคปัปาโดเกียซึงบริเวณนีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมือ

ประมาณ 3 ลา้นปีทีแลว้ เถา้ลาวาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาลกระจายทวับริเวณ จนทบัถมเป็นแผ่นดินชนัใหม่

ขึนมา ผ่านกระแส นาํ ลม ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟเรือยๆนับแสนนับลา้นปี จน

เกิดเป็นภูมิประเทศแปลกตา นาํท่านแวะถ่ายรูปตามมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็น หุบเขานกพิราบ, หินอูฐ, ปล่องไฟ

นางฟ้า และในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พืนทีมหัศจรรยแ์ห่งนีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี นาํท่านชมการทาํเครืองปันดินเผา และ เซรามิค ซึงเป็นของทีระลึกทีนิยมกนัมาก

ในตุรกี 
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Update 25/12/2022 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิน) 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองคอนยา (Konya) (271 กม. ประมาณ 3.30 ชวัโมง) ระหว่างทางนําท่านแวะถ่ายรูปกับ 

คาราวานซาราย (Caravanserei) ทีพกัแรมและทีแลกเปลียนสินคา้ระหวา่งทางของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั 

นาํท่าน เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana museum) หรือสํานักลมวน ก่อตงัขึนในปี  ค.ศ. 1231 โดย เมฟ

ลานา เจลาเลดดิน รูบี  พิพิธภัณฑ์แห่งนีเดิมเป็นสถานทีนักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ (Whirling 

Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจ

ลาเลดดิน อีกดว้ย 
 

 
 

คาํ รับประทานคาํ ในโรงแรม (Buffet) 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Grand Hotel Konya / Bayir Diamond Hotel ***** หรือเทียบเท่า  

วันทีสี คอนยา – ปามุคคาเล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (395 กม. ประมาณ 4.30 ชวัโมง)  ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  เป็นนาํตกหินปูนสีขาวทีเกิดขึนจาก

ธารนาํใตดิ้นอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึงเป็นทีมีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณ

ทีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขาคาลดากึ  
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิน) 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล) เมืองแห่งนาํพุเกลือแร่ร้อน นาํแร่ทีไหลลงมาแต่ละชนัจะแข็งเป็น

หินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย ์ประชาชนนิยมไปแช่เพราะเชือว่ามีคุณสมบตัิในการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเชือว่า

นาํพุร้อนสามารถรักษาโรคได ้
 

คาํ รับประทานคาํ ในโรงแรม (Buffet) 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Adempira Hotel / Collosae Hotel***** หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ ทา่นสามารถแช่นาํแร่ทีโรงแรมได ้กรุณาเตรียมชุดวา่ยนาํและหมวกไปดว้ย 

 

วันทีห้า  ปามุคคาเล – อชิเมียร์ – อสิตันบูล  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (190 กม. ประมาณ 3 ชม.) ในอดีตเป็นเมืองใหญ่

ทีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตงัอยูริ่มทะเล จนไดรั้บการ

กาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั นาํท่านเขา้ชมห้องอาบนาํแบบโรมนัโบราณ (Roman 

Bath) / ชมวิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) ซึงเป็นจกัรพรรดิทียงิใหญ่อีกองคห์นึงของ

โรมนั / หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) / โรงละคร (Great Theatre) ซึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาเป็นทีนงั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิน) 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึงเชือกนัว่าเป็นทีสุดทา้ยทีพระแม่มารีมาอาศยัอยู่

และสินพระชนมใ์นบา้นหลงันี พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนทีนี บริเวณดา้นนอกของ

บา้น มีก๊อกนาํสามก๊อกทีเชือว่าเป็นก๊อกนาํทมีีความศกัดิสิทธิ แทนความเชือในเรือง สุขภาพ ความราํรวย และ

ความรัก ถดัมาคือ กาํแพงอธิษฐาน หากปรารถนาสิงใดใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้าย อธิษฐานแลว้นาํไปผกู จากนนันาํ

ท่านชมแฟชนัโชว ์ณ ศูนยผ์ลิตเสือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight  อิสระเลือกซือสินคา้ตาม

อธัยาศยั 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (ทอ้งถิน) 

18.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอิชเมียร์ 

19.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเทียวบิน TK2335 

21.05 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล เดินทางสู่โรงแรมทีพกั 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Cher Hotel / LA Quinta by Wyndham Hotel***** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 

 

วันทีหก  อสิตนับูล- บลูมอสก์ – พระราชวังทอปกาปึ - ชมโชว์ระบําหน้าท้อง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือจตัุรัสสุลตา่นอาห์เมต สร้างขึนใน

สมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอสุ เซเวรุส ชมเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้คือ เสาทีสร้างในอียิปต ์เพือถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิส

ที 3 ถูกนาํกลบัมาไวท้ีอิสตนับูล เสาตน้ทีสองคือ เสางู และเสาตน้ทีสามคือ เสาคอนสแตนตินที 7 จากนนัเขา้

ชม บลูมอสก์ (Blue Mosque) สุเหร่าสีนําเงินหรือมัสยิดซึงสร้างขึนในสมัยสุลต่านอะห์เมตที 1 ซึงมีพระ

ประสงค์ทีจะสร้างมสัยิดของจกัรวรรดิออตโตมนัให้มีความงดงามและยิงใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. 

Sophia) ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์แต่อยา่งไรก็ดีก็ยงัเลก็กว่าโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย  จากนนันาํท่านเขา้ชม โบสถ์

เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 สิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างขึนสมัย
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จกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนั

เข้ามาปกครองจึงได้เปลียนโบสถ์มาเป็นมัสยิดแทน ได้เวลานําท่านเข้าชมอ่างเก็บนําใต้ดินเยเรบาตัน 

(Underground Cistern) ซึงเป็นอุโมงค์เก็บนาํทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในอิสตนับูล สร้างขึนตงัแต่คริสตศ์วรรษที 6 

ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่คาํเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ทีเด่นมากคือ เสาเมดูซ่า  
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ไทย) 
 

บา่ย นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) สร้างขึนในสมยัสุลต่านเมห์เมตที 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 

ภายหลงัทีตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลได ้จึงไดส้ร้างพระราชวงัแห่งนีขึนมา ภายในประกอบดว้ยตาํหนักนอ้ย

ใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิด หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบันพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็น

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติทีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลาํ ค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เครือง

ลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครืองทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมยั ได้เวลานําท่านช้อปปิง

ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market) หรือตลาดเครืองเทศ สามารถเลือกซือของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่า

จะเป็นเครืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเลืองชือของตุรกี หรือถวันานาชนิด 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ พร้อมชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Cher Hotel / LA Quinta by Wyndham Hotel***** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วันทีเจ็ด  พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ขึนหอคอยกาลาตาทาวเวอร์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัโดลมาบาชเช (Dolmabahce Palace)  สร้างโดย สุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 

1843 ใช้เวลาก่อสร้างทงัสิน 12 ปี พระราชวงัแห่งนีออกแบบโดยสถาปนิกออตโตมนั-อาร์เมเนียน ชือบลัยนั 

เป็นศิลปะผสมผสานยุโรปและตะวนัออก จุดเด่นคือ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั ซึงแขวนไวอ้ย่างโดดเด่นใน
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ห้องทอ้งพระโรงใหญ่ นาํท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat) ซึงเป็นช่องแคบทีเชือมทะเลดาํ 

(The Black sea) เขา้กับทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) ความยาวทงัสินประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้ง

ตังแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันทีนี 

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ทีสาํคญัยงิในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก

ด้วย เพราะมีป้อมปืนตงัเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี ว่ากันว่าจนกระทงัถึงยุคของการนาํเอาเรือปืนใหญ่   

มาใช้และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทงันีเป็นเพราะป้อมปืน

ดงักล่าวนีเอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซึงทาํให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝังเอเชียและ

ยุโรปสะดวกมากขึน ขณะทีล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมา

บาชเช หรือ บา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐี ซึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทงัสิน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (จีน) 
 

บ่าย นาํท่านขึนชมหอคอยกาลาตาทาวเวอร์ (Galata Tower) จุดชมวิวมุมสูงแห่งเมืองอิสตนับูล ท่านจะไดเ้ห็น

ทศันียภาพเมืองอิสตนับูลโดยรอบ พร้อมเก็บภาพความสวยงาม จากนนันาํท่านสู่“แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand 

Bazzar) ตลาดเก่าแก่ทีสร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้พรมและทองทีใหญ่ทีสุดของตุรกี มีร้านคา้กว่า 

4,000 ร้านใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซือสินคา้ทีมีชือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ (Kebab House) 
 

21.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพือเชคอิน 

 

วันทีแปด  อสิตนับูล - กรุงเทพมหานคร 

01.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล โดยเทียวบิน TK68 สายการบินบริการอาหารคาํ และ อาหารเชา้ 

15.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ กรณีทีพระราชวงัหรือสถานทีท่องเทียวใดปิด จะแจง้และหาสถานทีเทียวทดแทนใหท้่านไดรั้บทราบ *** 
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8 วัน 5 คืน คลาสสิค แกรนด์ตุรก ี
(บินภายใน 2 เทียว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถํา +ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส) 
 

ราคาทัวร์ 53,900 บาท : 23 ก.พ. – 2 มี.ค. 66  

ราคาทัวร์ 55,900 บาท : 4-11 พ.ค. 66 / 19-26 พ.ค. 66 / 2-9 มิ.ย. 66 / 16-23 มิ.ย. 66 

ราคาทัวร์ 63,900 บาท (สงกรานต์) : 9-16 เมษายน 2566 (กรุ๊ปเดียวเท่านัน) 
 

 

อตัราค่าบริการ   ก.พ. - มี.ค 66  พ.ค. - มิ.ย. 66 สงกรานต ์ 

ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่นต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 

12 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 

ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

53,900 55,900 63,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 5,500 6,000 7,000 

เด็กอาย ุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ตอ้งเสริม

เตียง 

49,900 51.900 59,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์  เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm 

เทา่นนั) 

110,000 – 150,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัคืน(BKK-IST-

NAV//ADB-IST-BKK) 

22,000 25,000 28,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบินประกาศปรับ 

และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 25/12/2022) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพอืทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพือตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 กก. , กระเป๋าถือขึนเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษนีาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตวุงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
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ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 

ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่)  

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพอืป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินให้มดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยนืวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ด้วยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเข้าชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที

ท่องเทียวอืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบินเทา่นนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นนัยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ

ในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 
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 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขนึเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนักเพิมเป็น

สิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไมร่ับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

นาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกบัเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD 

คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันัน

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 


