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บินด้วยสายการบิน MAHAN AIR (W5) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
W5050
BKK(สุวรรณภูมิ) – IKA(เตหะราน)
09.25 – 14.15
W5114
IKA(เตหะราน) – IST(อิ สตันบูล)
17.15 – 19.00
W5117
IST(อิ สตันบูล) – IKA (เตหะราน)
12.15 – 16.45
W5051
IKA(เตหะราน) – BKK(สุวรรณภูมิ)
22.10 – 07.25
**โหลดกระเป๋าสัมภาระน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. ( 1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** วัคซีนทีเ่ ดินทางได้ ทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน และสามารถเป็ นวัคซีนสูตรไขว้ได้ **
** จานวนลูกค้า 15-20 ท่านใช้รถ 27 ทีน่ งั ่ / จานวน 20-25 ท่านใช้รถ 35 ทีน่ งั ่ / มากกว่า25 ท่าน ใช้รถ 45 ทีน่ งั ่
** เอกสารสาหรับการเดินทางเข้าประเทศตุรกี
1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็
ได้(สามารถทาการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ทส่ี าธารณสุขจังหวัด)
**ลูกค้าจัดเตรียมเอง**
2.ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ของประเทศตุรกี ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง
่ **ทางทัวร์จดั การให้**
** เอกสารสาหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเตหะราน – อิสตันบูล
06.30

09.25
14.15

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์ เ ตอร์เ ช็ค อิน สายการบิ น
MAHAN AIR โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานกรุง เตหะราน ประเทศอิ ห ร่ าน โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ย วบิน ที่
W5050 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน ประเทศอิ หร่าน เพื่อรอเปลีย่ นเครือ่ ง
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17.15
19.00
คา่
พักที่

** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน **
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาวไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสาหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาว
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน MAHAN AIR เทีย่ วบินที่ W5114
** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองอิ สตันบูล เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2 – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟี ย – ทอปกาปี – อังการ่า (B/–/D)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้าชมสุเหร่า **
การเข้าชมสุเหร่า จาเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้ แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้ แขนยาว ไม่รดั รูป
นาท่านเข้าชม สุเหร่าสี น้ าเงิ น (BLUE MOSQUE) หรือ ชื่อ เดิมคือ สุ เ หร่าสุ ล ต่ านห์อ าร์เ หม็ดที่ 1 (SULTAN
AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพ
สถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทากิรยิ าให้สารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อน
สุลต่านอาห์เหม็ดสิน้ พระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ผุน้ าศาสนา
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ขึน้ ไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผคู้ นเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้าเงินภายในประดับด้วย
กระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็ นต้น ตกแต่งอย่างวิจติ ร
ตระการตา ภายในมีทใ่ี ห้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนาม
ด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นทีฝ่ งั ศพของกษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์และจะมีสงิ่ ก่อสร้างทีอ่ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนทัว่ ไป เช่ น ห้ อ งสมุ ด โรงพยาบาล โรงอาบน้ า ที่พ ัก กองคาราวาน โรงครัว สาธารณะคุ ล ีเ รีย
(KULLIYE)นาท่านเดินทางสู่ ฮิ ปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิง่ ก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็ นสนามแข่งม้า
และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคาว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปจั จุบนั ถูกนาไปใช้ในภาษา
ฝรังเศสด้
่
วย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสียดาย
ที่เหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจั จุบนั แม้จะ
ยิง่ ใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปจั จุบนั เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนส
แตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มใี ครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสา
ต้นที่ 2 คือ เสางู ทีเ่ ชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (DELPHI) แล้ว
ถูกขนย้ายมาตัง้ ทีน่ ่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปจั จุบนั เหลือเพียงครึง่ ต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยปิ ต์ หรือเสาโอเบ
ลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ
OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร้างจาก
หินแกรนิต ขนาดใหญ่ เ พียงก้อ นเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่ อ ยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็ นแท่ ง
สีเ่ หลีย่ มสีด่ า้ น ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุม้ หรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคา เหล็ก
หรือ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบลิสก์เป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะทีม่ ตี ้นกาเนิดจากอียปิ ต์โบราณ เป็ นสัญลักษณ์แห่ง
เส้นทางสู่วหิ ารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึน้ เป็ นคู่ ตัง้ อยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์
หรือ วิหารคาร์นัค เป็นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็ นร่องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึง
ฟาโรห์ผสู้ ร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนัน้ เสาโอเบลิสก์จงึ เป็ นเสมือนหนึ่งเสาอนุ สรณ์ บ่ง
บอกถึงนัยยะแห่งทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญ หรือสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของอียปิ ต์
นาท่านเข้าชม วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิ ดทาการทุกวันจันทร์ ถ้าตรงวันปิ ด
ขอสงวนสิ ทธิ์ พาไปขึ้นกระเช้ าชมวิ ว Piere Loti แทน** 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์
คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจก
สี เมื่อเติรก์ เข้าครองเมือง ได้เปลีย่ นโบสถ์น่ีให้เป็ นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกาแพงที่ปดู ว้ ยโมเสกเป็ น
รูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟีย เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทว่ี นั นี้คงบรรยากาศ
ของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมทีใ่ หญ่ทส่ี ุ ดเป็ นอันดับ 4 ของโลกซึง่ มีพน้ื ทีโ่ ล่งภายในใหญ่ทส่ี ุดใน
โลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็ นตัวรับน้ าหนักของอาคารลงสู่พ้นื แทนการใช้เสาค้ายันทัวไป
่ นับเป็ นเทคนิคการ
ก่อสร้าง ทีถ่ อื ว่าล้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็ นหนึ่งในเหตุผลสาคัญทีท่ าให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟีย ได้รบั การยกย่อง
ให้เป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ
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ชม พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) **ปิ ดทาการทุกวันอังคาร ถ้าตรงวันปิ ดขอสงวนสิ ทธิ์ พา
ไปช้ อปปิ้ งที่ ตลาดสไปร์ทแทน** ตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่าซึง่ ถือเป็ นเขตประวัตศิ าสตร์ทไ่ี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึน้ โดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459
บนพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ และมีอาคารขนาดเล็กอีกจานวนมาก ณ จุดทีส่ ร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบ
บอสฟอรัส โกลเดนฮอร์น และทะเลมาร์ม าร่า ได้อ ย่า งชัด เจน ในช่ ว งที่เ จริญ สูง สุ ด ของอาณาจัก รออตโตมัน
พระราชวังแห่งนี้มรี าชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยูร่ วมกันมากถึงสีพ่ นั กว่าคน นาท่านเข้าชมส่วนของท้องพระ
โรงทีเ่ ป็นทีจ่ ดั แสดงทรัพย์สมบัตขิ า้ วของเครือ่ งใช้ส่วนพระองค์เครือ่ งเงินต่างๆ มากมาย
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เที่ยง

คา่
พักที่

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของประเทศตุรกี
หรือที่มชี ่อื ตามประวัตศิ าสตร์ว่า ANGORA เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปจั จุบนั และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 รอง
จากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตัง้ อยูใ่ นเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกีบนทีร่ าบสูงอนาโตเลีย
โดยอยูห่ ่างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเป็นทีต่ งั ้ ของรัฐบาล
กลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ชมวิวระหว่างสองข้างทางจนถึงทีห่ มาย
บริ การอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3 คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค /
เครื่องประดับ - ระบา Belly Dance
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เป็ นบริเวณที่อยู่
ระหว่าง ทะเลดา กับ ภูเขาเทารุส มีความสาคัญ มาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่ว นหนึ่งของเส้นทางสายไหม
เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็ นพื้นที่พเิ ศษ ที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมือ่ ประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ทาให้ลาวาทีพ่ ่นออกมา และเถ้าถ่านจานวนมหาศาล กระจายไป
ทัวบริ
่ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มาจากนัน้ กระแสน้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะ
กร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือ่ ยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ทีเ่ ต็มไป
ด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว่ า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชน
พืน้ เมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็ นชื่อเก่าแก่
ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุน่ แรกๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุด์ ”ี และในปจั จุบนั นี้กย็ งั เลีย้ ง
ม้ากันอยู่บริเวณนี้ อีกทัง้ ยังมีเมืองใต้ ดนิ ที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็ นเมืองใต้ดนิ โบราณที่ใหญ่ท่สี ุดใน
โลกก็ว่าได้ เพราะทีเ่ มืองใต้ดนิ แห่งนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ดนิ ยังแบ่งซอย
เป็ นห้องย่อย เฉพาะทีเ่ มืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดนิ มากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทัง้ เมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200
แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้ วย ซึง่ ภายในเมืองใต้ดนิ มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะ
เป็ น ห้อ งนอน ห้อ งน้ า ห้อ งอาหาร ห้อ งประชุม คอกสัต ว์ โบสถ์ บ่อ น้ า บางห้อ งเป็ นห้อ งโถงกว้างว่ากันว่า
สามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ ใต้พภิ พแห่งนี้ ทางองค์กรยูเนสโกได้ข้นึ
ทะเบียนเมืองใต้ดนิ แห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานทีม่ รดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่ าด้วย ระหว่างทาง
ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake

บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ นครใต้ ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็ นสถานทีท่ ผ่ี นู้ ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน
ทีต่ อ้ งการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองใต้ดนิ ทีม่ ขี นาดใหญ่ มีถงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้ มีความกว้างและ
สูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้องๆ มีทงั ้ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสาหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ า และ
ระบบระบายอากาศทีด่ ี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลกึ และทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบจนเดินสวน
กันไม่ได้

บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโต
เลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตัง้ อยู่ในบริเวณที่เป็ นที่ตงั ้ ถิน่ ฐานของผูค้ นมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ท่ชี าวคริส
เตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่ หลบหนีภยั จากการไล่ทาร้ายและสังหารก่อนทีค่ ริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาทีไ่ ด้รบั การ
ประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายที่ตงั ้ อยู่ในบริเวณนี้ เป็ น
เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครือ่ งเซรามิคล้าค่าแห่งหนึ่ง ทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึง่ องค์กรยูเนสโก ได้
ขึน้ ทะเบียนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก ซึง่ เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่ เป็ น
ความคิดของชาวคริสต์ท่ตี ้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการ
ป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

คา่

นาท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิ ค (CERAMIC FACTORY) และ
โรงงานเครื่องประดับ (JEWELLY FACTORY) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธกี ารผลิตสินค้าพื้นเมืองที่ม ี
คุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบาหน้ าท้ อง (Belly Dance) ซึ่งเป็ นการ

พักที่

เต้นราที่เ ก่ าแก่ อ ย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อ ประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิ ต์และเมดิเ ตอร์เ รเนีย น นัก
ประวัตศิ าสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญทีไ่ ด้อนุ รกั ษ์ระบาหน้าท้องให้มมี าจนถึงปจั จุบนั และ
การเดินทางของชาวยิปซีทาให้ระบาหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จน
กลายมาเป็ นระบาหน้ าท้องตุรกีในปจั จุบนั (หมายเหตุ การแสดงโชว์พ้นื เมืองขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ ณ ปจั จุบนั
หากมีการยกเลิกการแสดงทาง บ.ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งยกเลิกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
MINIA KALSEDON , CAPPADOCIA โรงแรมถา้ จาลอง หรือเทียบเท่า

บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

DAY 4 หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่

เช้า

(B/L/D)

** แนะนาโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์ **
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิน่ มารับไปขึน้ บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่ง
ที่ห าชมได้ย าก ใช้เ วลาอยู่บ นบอลลูน ประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่ า ใช้จ่า ยเพิ่ม เติม ในการขึ้น บอลลูน อยู่ท่ีท่ านละ
ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตั เิ หตุทร่ี วมอยูใ่ นโปรแกรม
ทัวร์ ไม่ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และ เครือ่ งร่อนทุกประเภท ดังนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน **
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่
หุบเขาดังกล่าวมีรพู รุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมอื มนุษย์ไปเกือบทัวทั
่ ง้ ภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นทีอ่ าศัย และ
ถ้ามองดีๆจะรูว้ ่าอุซซิ าร์ คือ บริเวณทีส่ ูงทีส่ ุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซซิ าร์ ก็มไี ว้ทาหน้าทีเ่ ป็ นป้อม
ปราการทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่ า (KONYA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ซึ่งเคยเป็ นเมือ งหลวงของ

เที่ยง

อาณาจัก รเซลจุ ก ระยะทาง 400 กิโ ลเมตร ระหว่ า งทางแวะชม ที่พ ัก ของกองคาราวานในสมัย โบราณ
(Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ กั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ นี ้ าพุเกลือแร่
ร้อนไหลทะลุขน้ึ มาจากใต้ดนิ ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไ่ หลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึ กขึน้
กึง่ สถาปตั ยกรรม

บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
TRIPOLIS , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5 ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส

(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของน้าตกสีขาวเป็ นชัน้ ๆหลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราว
หิม ะขวางทางน้ า เป็ น ทางยาว ซึ่ง มีค วามงดงามมาก บริเ วณเดีย วกัน จะเป็ น เมื อ งโบราณเฮี ย ราโพลิ ส
(HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณทีส่ ร้างล้อมรอบบริเวณทีเ่ ป็ นน้ าพุเกลือแร่รอ้ น ซึง่ เชื่อกันว่ามีสรรพคุณใน
การรักษาโรค เมือ่ เวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจาย
อยู่ทวไป
ั ่ บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ข นาดใหญ่ วิหารอพอลโล
สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร

บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มกี ารบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง
เคยเป็ นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปกั หลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อ
โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึน้ เป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหิ นอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่ ก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ท่แี ล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละคร
กลางแจ้งทีส่ ามารถจุผชู้ มได้กว่า 30,000 คน ซึง่ ยังคงใช้งานได้จนถึงปจั จุบนั นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้ าแบบโรมัน
โบราณ (ROMAN BATH) ที่ย งั คงเหลือ ร่อ งรอยของห้อ งอบไอน้ า ให้เ ห็น อยู่จ นถึง ทุ ก วัน นี้ หอสมุด เซลซุ ส
(LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงามเป็ นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลอิ ุส อาควิลา อุทศิ
ให้กบั บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลอิ ุส เซลซุส ในปี657-660และได้ฝงั โลงศพของบิดาทีท่ าจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้

คา่
พักที่

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี(THE VIRGIN MARY’S HOUSE) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระ
แม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ทีน่ ่ีถูกค้นพบอย่างปาฎิหารย์ โดยแม่ชตี าบอดชาวเยอรมันชื่อ
แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช บริเวณด้านนอกของบ้านจะมีก๊อกน้ า สามก๊อก ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นก๊อกน้ าศักดิ ์สิทธิ ์
แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อ กน้ าเป็ นกาแพงอธิษฐาน ซึง่ มีความเชื่อว่า
หากต้องการให้สงิ่ ทีป่ รารถนาเป็ นความจริงให้เขียนคาอธิฐานลงบนผ้าฝ้ายแล้วนาไปผูกไว้
บริ การอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
CARINA COMFORT ADA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6 โรงงานเครื่องหนัง – บูรซ์ ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – อิสตันบูล (B/L/–)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิ ตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกีเป็ นประเทศที่มฐี านการ
ผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงทีส่ ุดอันดับต้นๆของโลก ทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น VERSACE

บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

เที่ยง

, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้าพืน้ เมืองตาม
อัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูรซ์ ่ าร์ (BURSA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)เป็
่
นเมืองทางตะวันตกเฉียง
ั่
เหนือของประเทศตุรกี ห่างจากชายฝงทะเลมาร์
มะราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 21 กม. เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากร
มากเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ เป็ นเมืองหลวง
ของจักรวรรดิออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1326 ถึง 1365
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความงามของ มัสยิ ดเก่าแก่ของเมืองบูรซ์ ่ า (GRAND MOSQUE) หรือสุเหร่าสีเขียวภายในจะพบ
กับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มสี สี นั ลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่าง
พิสดาร ทัง้ ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตัว เมือ งที่ใ นอดีต กษัต ริย์ท่ีเ คยปกครองอาณาจัก รออตโตมาน ได้ใ ช้เ มือ งนี้ เ ป็ น ที่ฝ งั ศพ และ
นอกจากนัน้ ยังถูกตกแต่งให้เป็ นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ท่เี ขียวชอุ่มเป็ นจานวนมาก จนได้ช่อื ว่าเป็ น
เมืองที่มสี เี ขียว GREEN BURSA สุสานสีเขียว GREEN TOMB สุเหร่าสีเขียว หรือ YESIL MOSQUE สถานที่
ศักดิ ์สิทธิ ์ทางศาสนา ทีม่ คี วามสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึน้ ในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดย
สถาปนิก ชื่อ HACI IVAZ PASA โดยใช้รูปแบบสถาปตั ยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วย
การใช้กระเบือ้ งหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบือ้ งโมเสคสีฟ้าเขียว
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยงั มีทบ่ี รรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานทีแ่ ห่งนี้
จึงถือได้ว่าเป็ นสถาปตั ยกรรมทีท่ รงคุณค่าของประเทศตุรกี

เดินทางสู่ เมืองอิ สตันบูล (ISTANBUL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)เป็
่
นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดของ
ประเทศตุรกี มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้ แต่ก่อนคริสตกาล มีทาเลที่ตงั ้ อยู่บริเวณช่องแคบบอส
ฟอรัส ซึง่ ทาให้อสิ ตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ทีต่ งั ้ อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝงั ่ THRACE
ั่
ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลี
ย) สถาปตั ยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ทาให้เมืองอิส
ตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่ เิ ศษ
บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

คา่
พักที่

นาท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเครื่องเทศตัง้ อยู่ใกล้กบั สะพานกาลาตา ที่น่ีถอื
เป็ นตลาดในร่มและเป็ นตลาดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็ น
ส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนี คามี สินค้าทีจ่ าหน่ ายส่วนใหญ่คอื เครื่องเทศเป็ นหลัก นอกจากนี้ยงั มีถวคุ
ั ่ ณภาพดี
ชนิดต่างๆ รังผึง้ น้ามันมะกอก ไปจนถึงเสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับอีกด้วย
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 7 สนามบินอีสตันบูล – สนามบินเตหะราน
เช้า
12.15
16.45

22.10

(B/–/–)

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิ สตันบูล เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเตหะราน ประเทศอิ หร่าน โดยสายการบิน MAHAN AIR เทีย่ วบินที่ W5117 **
มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเตหะราน ประเทศอิ หร่าน เพื่อรอเปลีย่ นเครือ่ ง
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน **
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาวไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสาหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาว
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่
W5051 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

DAY 8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
07.25

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************************************************

** หากลูกค้าท่ านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

อัตราการให้บริการ
กาหนดการเดิ นทาง

03 – 10 สิ งหาคม 2565

24 – 31 สิ งหาคม 2565

07 – 14 กันยายน 2565

14 – 21 กันยายน 2565

21 – 28 กันยายน 2565

12 – 19 ตุลาคม 2565

19 – 26 ตุลาคม 2565

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ ห้อง
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
รายละเอียดไฟล์ทบิ น และ
ละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
เวลาบิ น
2-3 ท่าน
(ไม่เกิ น 12 ปี ) (ไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
W5050 BKKIKA 09.25-14.15
W5114 IKAIST 17.15-19.00
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25
W5050 BKKIKA 09.25-14.15
W5114 IKAIST 17.15-19.00
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25
W5050 BKKIKA 09.25-14.15
W5114 IKAIST 17.15-19.00
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25
W5050 BKKIKA 09.25-14.15
W5114 IKAIST 17.15-19.00
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25
W5050 BKKIKA 09.25-14.15
W5114 IKAIST 17.15-19.00
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25
W5050 BKKIKA 09.25-14.15
W5114 IKAIST 17.15-19.00
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25
W5050 BKKIKA 09.25-14.15
W5114 IKAIST 17.15-19.00
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
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ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 70 ดอลล่าร์สหรัฐ
(USD) ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้ มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่จาเป็ นต้องยื่นขอวี
ซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 30 วัน ต่อครัง้ **

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดย
มีน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้
เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

บริษัท เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด ต้ องกำรสอบถำมและจองทัวร์ ช่ องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ ำลืมใส่ @
ด้ ำนหน้ ำ) Hot line : 064-825-9665

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 70 USD ต่ อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 20,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัว อย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณ าชาระเงินใน2วันถัดไป ก่ อ นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่ า นจ าเป็ น ต้ อ งท าจองเข้า มาใหม่ นั น่ หมายถึง ว่ า กรณี ท่ีม ี ค ิว รอ (WAITING LIST) ก็ จ ะให้ ส ิท ธิไ์ ปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
- ชาระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คืนเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
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- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่ าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่ า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่ าอากาศยานเป็ นส าคัญ เท่ า นัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่ อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัว ร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
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- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่า นัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่
เป็นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริก าร
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่ สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เ พียงเล็ก น้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
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- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ผู้จดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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