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บนิดว้ยสายการบนิ MAHAN AIR (W5) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

W5050 BKK(สวุรรณภมู)ิ – IKA(เตหะราน)  21.30 – 02.30 

W5112 IKA(เตหะราน)  – IST(อสิตนับลู)   06.50 – 08.35 

W5117 IST(อสิตนับลู) – IKA (เตหะราน)  12.15 – 16.45 

W5051 IKA(เตหะราน) – BKK(สวุรรณภมู)ิ  22.10 – 07.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. ( 1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
 
 
 



มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19  
** หัวหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 
** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** วัคซนีทีเ่ดนิทางได ้ทกุชนดิ ฉีดครบโดสแลว้ 14 วัน และสามารถเป็นวคัซนีสตูรไขวไ้ด ้** 
** จ านวนลกูคา้ 15-20 ทา่นใชร้ถ 27 ทีน่ั่ง / จ านวน 20-25 ทา่นใชร้ถ 35 ทีน่ั่ง / มากกวา่25 ทา่น ใชร้ถ 45 ทีน่ั่ง 
** เอกสารส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศตรุก ี

1.เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วัคซนีพาสปอรต์แบบรปูเลม่หรอื E-VACCINE PASSPORT ก็ได(้สามารถท า

การจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวดั)  

**ลกูคา้จดัเตรยีมเอง** 

2.ลงทะเบยีนผา่นเวปไซตข์องประเทศตรุก ีกอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง **ทางทัวรจ์ดัการให*้* 

** เอกสารส าหรับการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                 
18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอนิ สายการบนิ 

MAHAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ 
และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

21.30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน โดยสายการบนิ MAHAN AIR เที่ยวบนิที่ 
W5050  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเตหะราน – อสิตนับลู - BLUE MOSQUE – ฮปิโปโดรม – ฮาเจยี โซเฟีย – ทอปกาปี 
องัการา่             (–/–/D)     

02.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานกรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
  ** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรษีะ 
- สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

06.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีโดยสายการบนิ MAHAN AIR เที่ยวบนิที่ 
W5114 

 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

เดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) เป็นเมืองที่มีความส าคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัตศิาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบูลเป็น
เมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวปี
เอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตันบลูมคีวามเอกลักษณ์
เฉพาะทีพ่เิศษ 
** ค าแนะน า โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ส าหรับการเขา้ชมสเุหรา่ ** 
การเขา้ชมสเุหรา่ จ าเป็นตอ้งแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชม 
สภุาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรีษะ 
สภุาพบรุษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรั่ดรปู 
น าท่านเขา้ชม สุเหรา่สนี า้เงนิ (BLUE MOSQUE) หรือชือ่เดมิคือ สุเหร่าสุลต่านหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (SULTAN 
AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพ
สถานที ่ถา่ยรูปได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรณุาท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหรา่นีส้รา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่น
สลุต่านอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มี
หอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ าศาสนาขึน้ไป
ตะโกนรอ้งเรียกจากยอด เพื่อใหผู้ค้นเขา้มสวดมนต์ตาม
เวลาในสเุหรา่ ชือ่สเุหรา่สนี ้าเงนิภายในประดับดว้ยกระเบือ้ง
สฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เชน่ กหุลาบ ทวิ
ลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ภายในมี
ที่ใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนต์
โดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนามดา้นหนา้และดา้น
นอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตรยิ์และพระราชวงศ์และจะมี
สิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนทั่วไป เชน่ 
หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่ักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเีรยี (KULLIYE)น าท่านเดนิทางสู ่ฮปิ
โปโดรม (HIPPODROME) คือสิง่ก่อสรา้งจากสมัยกรีกซึง่ใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการแข่งขันขับรถศึก 



(CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การ
แขง่ขันมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว ์(CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรักหักพัง
ของ ฮปิโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตันบลูในปัจจุบัน แมจ้ะยิง่ใหญ่และเกา่แก่ในสมัย
โบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แตปั่จจบุันเหลอืเพยีง เสา 3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (COLUMN 
OF CONSTANTINE VII) สรา้งเมือ่ไหรไ่มม่ใีครทราบ แต่บรูณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่2 คอื เสางู ทีเ่ชือ่ว่า
สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (DELPHI) แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ 
ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบันเหลือเพียงครึง่ตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อยิปิต์ หรือเสาโอเบลสิ (OBELISK OF 
THUTMOSE) สรา้งในชว่งกอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ 
เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญ่
เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อดดา้นบนเป็นแทง่สีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสดุจะ
เป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนยิมหุม้หรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เชน่ ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสา
โอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แห่งเสน้ทางสู่วหิารเทพเจา้ 
ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ที ่วหิารลักซอร ์หรอื วหิารคารนั์ค เป็นตน้ 
บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นรอ่งลกึดว้ยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรือ่งราว
ของการสรา้งเพือ่บูชาเทพเจา้ ดังนัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บง่บอกถงึนัยยะแห่งทีต่ัง้ของ
สถานทีส่ าคัญ หรอืสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องอยีปิต ์
น าทา่นเขา้ชม วหิารฮาเจยี โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิดท าการทุกวนัจนัทร ์ถา้ตรง
วนัปิดขอสงวนสทิธิพ์าไปขึน้กระเชา้ชมววิ Piere Loti แทน**  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็น
โบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จัสตเินยีน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเ์ป็นหนิออ่น ภายในตดิ
กระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ีใ่หเ้ป็นสเุหรา่ในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับก าแพงทีป่ดูว้ยโมเสก
เป็นรูปพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพพิิธภัณฑ์ที่วันนี้คง
บรรยากาศของความเกา่ขลังอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายใน
ใหญ่ทีส่ดุในโลก กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายนัทั่วไป นับเป็น
เทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อืว่าล ้าหนา้มากในยคุนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตุผลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บ
การยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 

 ชม พระราชวงัทอปกาปี (TOPKAPI PALACE) **ปิดท าการทกุวนัองัคาร ถา้ตรงวนัปิดขอสงวนสทิธิพ์า
ไปชอ้ปป้ิงทีต่ลาดสไปรท์แทน** ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ซึง่ถอืเป็นเขตประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจากยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ 
สรา้งขึน้โดยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืน้ทีก่วา้ง
ใหญ่ และมีอาคารขนาดเล็กอีกจ านวนมาก ณ จุดที่สรา้ง
พระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรัสโกลเดน
ฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในชว่งทีเ่จรญิสูงสุด
ของอาณาจักรออตโตมนั พระราชวังแหง่นีม้รีาชวงศแ์ละขา้ราช
บรพิารอาศัยอยูร่วมกนัมากถงึสีพั่นกว่าคน  น าท่านเขา้ชมสว่น
ของทอ้งพระโรงทีเ่ป็นทีจั่ดแสดงทรัพยส์มบตัขิา้วของเครือ่งใช ้

สว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิตา่งๆ มากมาย 
เทีย่ง อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ (ANKARA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ี

หรอืทีม่ชี ือ่ตามประวัตศิาสตรว์า่ ANGORA เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจบุนั และเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 รองจาก
เมอืงอสิตันบูล เมอืงอังการาตัง้อยู่ในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสูงอนาโตเลีย 
โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงอังการาเป็นที่ตัง้ของ
รัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่งๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ ชมววิระหวา่งสองขา้งทางจนถงึทีห่มาย 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 
พกัที ่ SERGAH HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัทีส่าม คปัปาโดเกยี – นครใตด้นิ – พพิทิธภณัฑเ์กอราเม ่–  โรงงานพรม / เซรามคิ /              
เครือ่งประดบั - ระบ า Belly Dance                                                                 (B/L/D)                                                

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่

ระหว่าง ทะเลด า กับ ภูเขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจีน เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ที่เกดิจากการ

ระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถา่นจ านวนมหาศาล กระจายไป

ทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะ

กรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไป



ดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิาย จนชน

พืน้เมอืงเรยีกขานกนัวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แก่

ภาษาฮติไตต ์(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี)้ แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจบุนันีก้็ยงัเลีย้ง

มา้กันอยูบ่รเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมเีมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นีข้ดุลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบง่ซอย

เป็นหอ้งย่อย เฉพาะทีเ่มอืงคัปปาโดเกยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 

แห่งเลยทเีดยีว และยังมกีารขดุเชือ่มกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอยา่งไมว่่าจะ

เป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่กนัวา่สามารถ

จคุนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี ้ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืง

ใตด้นิแห่งเมอืงคัปปาโดเจยี เป็นสถานที่มรดกโลกอกีดว้ย 

และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะ

ถา่ยภาพ และชมววิของ ทะเลสาบเกลอื Salt Lake 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่นครใตด้นิ (UNDERGROUND CITY) 

เป็นสถานที่ที่ผูนั้บถือศาสนาครสิต์ใชห้ลบภัยชาวโรมัน ที่

ตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิที่

มขีนาดใหญ ่มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาด

เท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มี

โบสถ์ หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชุม มบี่อน ้า และระบบระบาย

อากาศที่ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ล ึกและ

ทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกอราเม ่(GOREME) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยู่ในบรเิวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลยี

ในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐาน

ของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวครสิเตียนยุค

แรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนภีัยจากการไล่ท ารา้ยและสังหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศ

ว่าเป็นศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็นไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณนี้ เป็นเมอืงที่มี

ชือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล ้าคา่แหง่หนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึง่องคก์รยเูนสโก 
ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก 
ซึง่เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็น
ความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุด
ถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการ
รกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์
น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) 
, โรงงานเซรามคิ (CERAMIC FACTORY) และ โรงงาน
เครือ่งประดบั (JEWELLY FACTORY) เพือ่ใหท้า่นไดช้ม
การสาธติกรรมวิธีการผลติสนิคา้พื้นเมืองที่มีคุณภาพและ
ชือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นการ

เตน้ร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกดิขึน้มาเมื่อประมาณ 6 ,000 ปี ในดนิแดนแถบอียปิต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก

ประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มส าคัญทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบัน และ

การเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจบุนั (หมายเหต ุการแสดงโชวพ์ืน้เมอืงขึน้อยูก่บัสถานการณ์ ณ ปัจจบุนั หาก

มกีารยกเลกิการแสดงทาง บ.ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

พกัที ่ MINIA KALSEDON , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรอืเทยีบเทา่   

  

วนัทีส่ ี ่ หบุเขาอซุซิาร ์– คอนยา่ – ปามคุคาเล ่                                               (B/L/D)                                                         
** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์** 



** ส าหรับท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยี โปรแกรมจะตอ้งออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารับไปขึน้บอลลนู เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมมุหนึง่
ที่หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูนอยู่ที่ท่านละ 
ประมาณ 250 เหรยีญดอลล่ารส์หรัฐ (USD.) ขึน้อยูก่ับฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอบุตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรม
ทัวร ์ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนู และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น ** 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาอซุซิาร ์(UCHISAR VALLEY) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย 

ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย 
และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุซิาร ์คอื บรเิวณทีสู่งทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็น
ป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยาม
มภียัอกีดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า (KONYA) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง)  ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุก 

ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกอง

คาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ักแรมของ

กองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอื
แร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่านซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มยักรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลกึ
ขึน้ก ึง่สถาปัตยกรรม 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  
พกัที ่ TRIPOLIS , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
 

วนัทีห่า้ ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงเฮยีราโพลสิ – เมอืงคซูาดาซ ี– เมอืงเอฟฟิซุส       (B/L/D)     
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้าพเุกลอืแรร่อ้นนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิ
ทัศนยีภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราว
หิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก บริเวณ
เดียวกันจะเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (HIERAPOLIS) 
เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่
รอ้น ซึง่เชือ่กันว่ามสีรรพคุณในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัย
ธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลือเพียงซาก
ปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดมิเคย
เป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอพอล
โล สสุานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมอืง
โบราณที่มกีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมอืงหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่
ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้ง
เมอืงซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ต่อมาถกูรุกราน
เขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช 
ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็น
เมอืงหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผา่น
ใจกลางเมอืงเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมือ่
สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุ
ผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN 
BATH) ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี ้หอสมดุเซลซสุ (LIBRARY OF CELSUS) 
มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญม่าก สรา้งโดยตเิบรอิสุ จูลอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้บับดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ จูลิ
อสุ เซลซสุ ในปี657-660และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่นี้ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บา้นพระแมม่าร(ีTHE VIRGIN MARY’S HOUSE) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่
พระแม่มารมีาอาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ทีน่ี่ถูกคน้พบอยา่งปาฎหิารย ์โดยแมช่ตีาบอดชาวเยอรมัน
ชือ่แอนนา แคเทอรนี เอมเมอรชิ บรเิวณดา้นนอกของบา้นจะมกีอ๊กน ้าสามกอ๊ก ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นกอ๊กน ้าศักดิส์ทิธิ ์
แทนความเชือ่ในเรือ่ง สุขภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อกน ้าเป็นก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่ว่า
หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนค าอธฐิานลงบนผา้ฝ้ายแลว้น าไปผกูไว ้



ค า่ บรกิารอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  
พกัที ่ CARINA COMFORT ADA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
 

วนัทีห่ก โรงงานเครือ่งหนงั – บรูซ์า่ร ์– สเุหรา่สเีขยีว – ตลาดผา้ไหม – อสิตนับลู    (B/L/–)     
เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติเครือ่งหนงั (LEATHER FACTORY) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศทีม่ฐีานการ

ผลติเครือ่งหนังคณุภาพสงูทีส่ดุอนัดับตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนังใหก้บัแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ VERSACE , 
PRADA , MICHAEL KORS อกีดว้ย อสิระใหท้่านเลือกชมผลติภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สนิคา้พื้นเมอืงตาม
อธัยาศัย 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบูรซ์่าร ์(BURSA) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)เป็นเมอืงทางตะวันตกเฉียง
เหนอืของประเทศตรุก ีห่างจากชายฝ่ังทะเลมารม์ะราไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้21 กม. เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เจรญิรุ่งเรอืงมากในสมัยจักรวรรดโิรมันและจักรวรรดไิบแซนไทน์ เป็นเมอืงหลวง
ของจักรวรรดอิอตโตมนัระหวา่งปี ค.ศ. 1326 ถงึ 1365 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นชมความงามของ มสัยดิเกา่แกข่องเมอืงบูรซ์่า (GRAND MOSQUE) หรอืสเุหรา่สเีขยีวภายในจะพบ

กับผลงานอันละเอยีดอ่อน และประณีตของงานกระเบือ้งประดับทีม่สีสีันลวดรายที่ละเอยีด และซับซอ้นอย่าง
พสิดาร ทัง้ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอสิลาม และรูปเรขาคณิต ใหท้่านไดช้มความ
สวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตรยิ์ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดใ้ชเ้มืองนี้เป็นที่ฝังศพ และ
นอกจากนัน้ยงัถกูตกแตง่ใหเ้ป็นสวนทีส่วยงามรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจ านวนมาก จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืง
ทีม่สีเีขยีว GREEN BURSA สสุานสเีขยีว GREEN TOMB สเุหร่าสเีขยีว หรอื YESIL MOSQUE สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
ทางศาสนา ทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของเมอืงเบอรซ์า ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนกิ 
ชือ่ HACI IVAZ PASA โดยใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นดว้ยการใช ้

กระเบื้องหนิอ่อนสีฟ้าเขยีวในการตกแต่ง ผนังและเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบือ้งโมเสคสีฟ้าเขยีว
เชน่เดยีวกนั นอกจากนีภ้ายในสเุหรา่แหง่นีย้งัมทีีบ่รรจศุพของสลุตา่นเมหเ์มดที ่1 และครอบครัว สถานทีแ่หง่นีจ้งึ
ถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมทีท่รงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
เดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (ISTANBUL) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง)เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีสุ่ด
ของประเทศตรุก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลายศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอส
ฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝ่ัง THRACE 
ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิ
ตันบลูมคีวามเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 
น าทา่นเดนิทางสู ่สไปซบ์าซาร ์(SPICE BAZAAR) หรอืตลาดเครือ่งเทศตัง้อยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ีถ่อื
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในเมอืงอสิตันบลู สรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น
สว่นหนึง่ของศูนยก์ารคา้เยนี คาม ีสนิคา้ทีจ่ าหน่ายสว่นใหญ่คอืเครือ่งเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมถีั่วคุณภาพดี
ชนดิตา่งๆ รังผึง้ น ้ามนัมะกอก ไปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดับอกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
พกัที ่ GOLDENWAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่    
  

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิอสีตนับลู – สนามบนิเตหะราน       (B/–/–)                 
เชา้      บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี
12.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเตหะราน ประเทศอหิรา่น โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่W5117  

** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
16.45 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเตหะราน ประเทศอหิรา่น เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
  ** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ณ ทา่อากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมรั่ดรปู และเตรยีมผา้ส าหรับคลมุศรษีะ 
- สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 



22.10  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ MAHAN AIR เทีย่วบนิที ่
W5051  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 
07.25 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

***************************************************************** 
** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

อตัราการใหบ้รกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 
2-3 ทา่น  
ทา่นละ 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 
(ไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(ไมเ่กนิ 12 

ปี) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ทา่นละ 

07 – 14 กนัยายน 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

28,999 28,999 28,999 7,000 

21 – 28 กนัยายน 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

28,999 28,999 28,999 7,000 

30 กนัยายน – 07 
ตลุาคม 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

07 – 14 ตลุาคม 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

12 – 19 ตลุาคม 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

14 – 21 ตลุาคม 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

19 – 26 ตลุาคม 65 

W5050 BKKIKA 21.30-02.30 
W5114 IKAIST  06.50-08.35 
W5117 ISTIKA  12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25 

30,999 30,999 30,999 7,000 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 20,000 บาท 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 ดอลลา่รส์หรฐั 
(USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(INFANT) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ** 
 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
 
** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศตรุก ีไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอ
วซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 30 วนั ตอ่คร ัง้ **  
 



อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี
สนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด 
เทีย่วหนึง่  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามที่
ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดย
มนี า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้
เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 
- ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
- คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  
-  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 
1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่
สนามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท และตัดที่น่ังการจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิ์ไปตามระบบ 
ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทาง   
- กรณีลูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  
ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวร์

สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออก
ประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ



เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่
เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ
เพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 
- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรียม
ลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกทา่นใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่
ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า
สว่นใดส่วนหนึง่ หากท่านไมด่ าเนนิการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้
ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 
กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่
เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะ
ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิท
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก
ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ



กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว
เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋ว
เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ
ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึ
อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะ
แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมาย
ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 
*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 


