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TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ า้จ าลอง (9D6N) 
“BHT9190182  TURKEY FANTASTIC” 

สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าองัการ่า ออกอสิตนับูล 
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บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   22.35 – 03.30+1 

W5 118 IKA(เตหะราน) – ESB(องัการ่า) 08.00 – 09.15 

W5 117 IST(อสิตันบูล) – IKA(เตหะราน) 12.15 – 16.45 

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  22.10 – 07.25+1 
หรือ 

W5 050 BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)   23.35 – 03.50+1 

W5 118 IKA(เตหะราน) – ESB(องัการ่า) 08.00 – 10.15 

W5 121 IST(อสิตันบูล) – IKA(เตหะราน) 15.25 – 18.55 

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  21.45 – 07.45+1 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

เน่ืองจากเวลาบินมีการเปลีย่นแปลง โปรดดูรายละเอยีดเวลาบินท้ายโปรแกรม 

DAY 1  

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)       (-/-/-) 
 

19.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประตู 8 สายการ

บิน Mahan Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 

และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 22.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี 

W5 050  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 2 
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สนามบินเตหะราน(อหิร่าน) – องัการ่า – คปัปาโดเกยี – สุสานอตาเติร์ก – (-/L/D)                                                
03.30น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** 

- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศรีษะ 

- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

08.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ องัการ่า ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 118  ** 

มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

09.15น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อังการ่า ประเทศตุรกี (ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นบริเวณท่ีอยู่ระหว่าง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มี
ความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม เส้นทางคา้ขายแลกเปล่ียนวฒันธรรม ท่ี

ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็นพื้นท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3 ลา้นปี

มาแลว้ ท าให้ลาวาท่ีพ่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทัว่บริเวณทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่

ขึ้นมาจากนั้นกระแสน ้า ลม ฝน แดด และหิมะ ไดร่้วมดว้ยช่วยกนั กดัเซาะกร่อนกินแผน่ดินภูเขาไฟไปเร่ือยๆ นบั

แสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรูปแท่งกรวย (คว  ่า) ปล่อง 

กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกนัว่า “ปล่องไฟ

นางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยช่ือ คปัปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไตต ์(ชนเผา่รุ่นแรกๆ ท่ีอาศยั

อยู่ในดินแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดินแดนมา้พนัธุ์ดี” และในปัจจุบนัน้ีก็ยงัเล้ียงมา้กนัอยูบ่ริเวณน้ี อีกทั้ง ยงัมีเมืองใต้

ดินท่ีซ่อนอยู่ใตเ้มืองคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมืองใตดิ้นโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกก็ว่าได ้เพราะท่ีเมืองใตดิ้นแห่งน้ี

ขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดิ้นยงัแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะท่ีเมืองคปัปาโด

เกียมีเมืองใตดิ้นมากถึง 15 แห่งและถา้รวมทั้งเมืองอ่ืนๆ ดว้ยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยงัมีการขดุเช่ือมกนั

ระหว่างแต่ละเมืองอีกดว้ย  ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องอาหาร ห้อง

ประชุม คอกสัตว ์โบสถ ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัวา่สามารถจุคนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทีเดียว 

ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ิภพแห่งน้ี ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเมืองใตดิ้นแห่งเมืองคปัปาโดเจีย เป็นสถานท่ี

มรดกโลกอีกดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ 

Salt Lake 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa 

Kemal Ataturk ซ่ึงเป็นผูน้ าในสงครามกูอิ้สรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ผูก่้อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและ

ประธานาธิบดีคนแรก เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของตุรกีด้วย สุสานออกแบบโดย

สถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตุรกีท่ีพิมพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-

2009 จะเป็นรูป Anitkabir ดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่  GOREME KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง หรือเทียบเท่า   

DAY 3  
นครใต้ดิน – พพิธิภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เคร่ืองประดับ – คอนย่า – ปามุคคา

เล่ (B/L/D)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานท่ีท่ีผูน้ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภยัชาว
โรมนั ท่ีตอ้งการท าลายร้างพวกนบัถือศาสนาคริสต ์เป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความ

กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมกัไวน์ มีโบสถ ์ห้องโถงส าหรับใชป้ระชุม มี

บ่อน ้ า และระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ

จนเดินสวนกนัไม่ได ้

** แนะน าโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ** 
** ส าหรับท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึน้บอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอกีมุมหน่ึง
ท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมในการขึน้บอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 
250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน ** 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริส

เตียนยุคแรกใช้ในการเป็นท่ี หลบหนีภยัจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสตศ์าสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดรั้บ

การประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี 

เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการทอพรม และ การผลิตเคร่ืองเซรามิคล ้าค่าแห่งหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองค์กร
ยูเนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งน้ี ให้เป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง 
ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ ์และ
ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ 
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคา้พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพและ
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

Cappadocia 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร 
ระหว่างทางแวะชม ท่ีพกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานท่ีพกัแรมของกองคาราวาน

ตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) เมืองท่ีมีน ้ าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดิ้นผ่าน
ซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หนา้ผา จนเกิดผลึขึ้นก่ึงสถาปัตยกรรม 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั  

พกัที ่  TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

DAY 4  
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส  – ร้านเคร่ืองหนัง 

(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่ร้อนน้ีไดก่้อให้เกิด
ทศันียภาพของน ้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราว

หิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสร้างลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้าพุเกลือแร่ร้อน ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีสรรพคุณใน
การรักษาโรค เม่ือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าให้เมืองน้ีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพงักระจาย

อยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล 

สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศตุรกี ซ่ึงท าให้ในอดีต 
เมืองน้ีเป็นเหมือนท่าเรือขนส่งสินคา้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ืองหนงัคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่โลก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึง 

เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมืองซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ก่อน

คริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริยอ์เลก็ซานเดอร์มหาราช ภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้

ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ

กลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ี

สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใช้งานไดจ้นถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม ห้องอาบน ้ าแบบโรมนัโบราณ 

(Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี หอสมุดเซลซุส (Library of 

Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบับิดา ช่ือ ติเบริ

อุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบิดาท่ีท าจากหินเอาไวใ้ตห้อสมุดแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ 

โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเป็นประเทศท่ีมีฐานการผลิตเคร่ืองหนัง
คุณภาพสูงท่ีสุดอนัดบัตน้ๆของโลก ทั้งยงัผลิตเส้ือหนงัให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael 

Kors อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองหนงั และ สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

Cotton Castel 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั  

พกัที ่ ADA CLASS HOTEL, KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 5  
เมืองเปอร์กามัม – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย          (B/L/D)                                                
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู่  เมืองเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ที่ตัง้ตระหง่ำนอยู่เหนือตวัเมอืงชำ
นัคคำเล่ กว่ำ 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนำโตเลียห่ำงจำกทะเลอเีจยีนประมำณ 30 ก.ม. ทำงด้ำนเหนือของ

แม่น ้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบรำณของกรกีทีม่คีวำมส ำคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซึ่งมสีถำนทีท่่องเทีย่วทีส่ ำคญั 

คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นทีข่นำนนำมถงึประหนึ่งดงัดนิแดนแห่งเทพนิยำยในสรวงสวรรค์ 

บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนัน้ีเหลอืแต่ส่วน

ฐำนเท่ำนัน้ แท่นบูชำถูกน ำไปเกบ็รกัษำไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ำมมัทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั ชม โรง

ละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครที่ชนัที่สุดในโลก ตัง้อยู่ในท ำเลที่สวยงำมที่สุด จุ

Ephesus 
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ผูช้มไดม้ำกถงึ 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่ำ นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้ำงฐำนในกำรป้องกนัเมอืงของ

อำณำจกัรกรกีและโรมนั ซึ่งผู้ตัง้ถิน่ฐำนในสมยันัน้มกัเลอืกที่สูง ซึ่งมกัจะเป็นเนินเขำที่ด้ำนหนึ่งเป็นผำชนั 

และกลำยเป็นศูนยก์ลำงของมหำนครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่ำบเบือ้งล่ำงทีร่ำยลอ้มป้อมปรำกำรเหล่ำนี้ 

ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื้องล่ำงทำงตะวนัตกของตวัเมอืง สรำ้งถวำยเอสเคลปิออสเทพ

แห่งกำรแพทย ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เดิมมี
ช่ือว่า โบกาซ่ี (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ีแคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 

กิโลเมตร เน่ืองจากตั้งอยู่บนจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกลก้บั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝ่ังของ 2 

ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่าตดักบัทะเลอีเจียน เป็นท่ีตั้งของเมืองทรอย  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมา

ประมาณ 4,000 ปีท่ีแลว้ ชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) มา้ไมท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดัง

มากท่ีสุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เร่ือง ทรอย (Troy) ท่ีชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้ห้เมืองทรอยเพื่อเป็นของก านลั 

แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ใหท้หารเขา้มาตีตวัเมืองจนท าให้เมืองทรอย

ล่มสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั  

พกัที ่  TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 6  
อสิตันบูล – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส                 (B/L/D) 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของประเทศตุรกี มีประวติัศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท าเลท่ีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็น

เมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 

Wooden Horse of Troy 
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(ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ท าให้เมืองอิสตนับูลมีความเอกลกัษณ์เฉพาะท่ี

พิเศษ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมซิด (Abdul 

Mecit) ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวัอาคาร

ยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยโุรปจุดเด่นของพระราชวงัแห่ง

น้ีคือ มีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระไน 

และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวญัจากประเทศองักฤษท่ีสั่งท า

จากแกว้คริสตลัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนกัถึง 5,000 กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือ

ผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวท าดว้ยไมว้อลนตั ลูกกรงราวบนัไดท าดว้ย

แกว้คริสตลั พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เคร่ืองแกว้เจียระไนจากโบฮีเมียท่ีดี

ท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปตม์าท าห้องอาบน ้ า (ซาวน่า) ในรูปแบบท่ีเรียกว่า เตอร์กิชบาธ 

เฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินท่ีประดับประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งน้ี คือเฟอร์นิเจอร์ท่ีดีท่ีสุดจากทัว่ทุกมุมในโลก ท่ีน่า

สังเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอกเวลา 09:06 น. อนัเป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา 

เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองคท่ี์

น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน ้ าหนกั 200 กิโลกรัม โปรดกีฬา

มวยปล ้า ขี่มา้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่านองคแ์รกท่ีเสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียิปต ์ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี 

ออสเตรีย และฮงัการี ท่ีน่าท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดั้งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือ

ท าลายเสียหาย การเขา้ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงัน าชมทีละ

หอ้งทีละอาคาร มีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหน่ึงนานเกินไป 

ไม่ให้จบัตอ้งส่ิงของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ให้พื้นปาร์เกตอ์นัสวยงาม

ตอ้งสึกหรอ รวมทั้งพื้นพรมอนัล ้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน

ดอกไม ้น ้ าพุ สระน ้ า รูปป้ัน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ย่างลงตวั น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโต

มนัเป็นอยา่งยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวนัพฤหสับดี) ** 
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น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (The 

Black Sea) กบัทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ี ถือว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึง

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีก

ดว้ย ขณะล่องเรือท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามของริมฝ่ังช่องแคบแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็นพระราชวงั

โดลมาบาห์เชหรือบา้นเรือนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย  

Dolmabahce Palace 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 7  
Blue Mosque – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต 

(B/L/D) 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรับการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้ส าหรับคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รัดรูป 

น าท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดท่ี 1 (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานท่ี 

ถ่ายรูปได ้ห้ามส่งเสียงดงั และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่าน

Bosphorus Cruise 
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อาห์เหม็ดส้ินพระชนม์ดว้ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุน้ าศาสนาขึ้นไป

ตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผูค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินภายในประดับด้วย

กระเบ้ืองสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นตน้ ตกแต่งอย่างวิจิตร

ตระการตา ภายในมีท่ีใหสุ้ลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มีหนา้ต่าง 260 บาน สนาม

ด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝังศพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ์และจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีอ านวยความสะดวก

ให้กับประชาชนทัว่ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้ า ท่ีพกักองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย 

(Kulliye) 

 
น าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือส่ิงก่อสร้างจากสมยักรีกซ่ึงใชเ้ป็นสนามแข่งมา้ และการ
แข่งขนัขบัรถศึก (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใช้ในภาษาฝร่ังเศสด้วย 

หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายท่ีเหลือแต่ซาก

ปรักหักพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ อิสตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยิ่งใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง เสา 3 ตน้ คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 

(Column of Constantine VII) สร้างเม่ือไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเม่ือศตวรรษท่ี 10 เสาตน้ท่ี 2 คือ เสางู ท่ีเช่ือ

ว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมือง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตั้งท่ีน่ีเม่ือ 

Blue Mosque 
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ศตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงคร่ึงตน้ และเสาตน้สุดทา้ยคือ เสา อิยิปต ์หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) 

สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม 

หรือ เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงกอ้นเดียว ฐาน

ของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบนเป็นแท่งส่ีเหล่ียมส่ีด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะ

เหมือนปิรามิด และมกันิยมหุ้มหรือเคลือบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า เหล็ก หรือ ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลิสก์เป็น

เอกลกัษณ์ทางศิลปะท่ีมีตน้ก าเนิดจากอียิปตโ์บราณ เป็นสัญลกัษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจา้ ปกติจะนิยมสร้าง

ขึ้นเป็นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเขา้วิหาร ตวัอย่างเช่นท่ี วิหารลกัซอร์ หรือ วิหารคาร์นคั เป็นตน้ บริเวณรอบๆเสา

โอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกดว้ยอกัษรเฮียโรกลิฟฟิค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ร้าง และเร่ืองราวของการสร้าง

เพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันั้น เสาโอเบลิสก์จึงเป็นเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนยัยะแห่งท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญั 

หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของอียิปต์น าท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)  **

ปิดท าการทุกวันจันทร์**  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมยัพระเจา้จสัติ

เนียน มีหลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเขา้ครองเมือง ได้

เปล่ียนโบสถ์น่ีให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทบัก าแพงท่ีปูดว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก 

ภายหลงัทางการไดต้กลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย เป็นพิพิธภณัฑท่ี์วนัน้ีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเป่ียม 

โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซ่ึงมีพื้นท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อสร้างดว้ยการใช้ผนัง

เป็นตวัรับน ้ าหนกัของอาคารลงสู่พื้นแทนการใชเ้สาค ้ายนัทัว่ไป นบัเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ท่ีถือว่าล ้าหนา้มาก

ในยุคนั้น (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคญัท่ีท าให้วิหารฮาเกีย โซเฟีย ไดรั้บการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์

ของโลกยคุกลางโบราณ 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน เข้าชมอุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี 532 
ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน สร้างขึ้นมาเพื่อท าการเก็บน ้าท่ีไหลมาจากป่าเบลเกรด โดยมี

ท่อน ้ าล าเลียงซ่ึงเรียกว่า “Aqueduct” เพื่อกกัเก็บน ้ าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงค์มีความจุน ้ าไดม้ากถึง 80,000 

ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค ์มีความยาว 141 เมตร กวา้ง 73 เมตร มีเสาค ้ายนั 336 ตน้ แต่ละตน้สูง 9 เมตร มี

ดว้ยกนั 12 แถว (แถวละ 28 ตน้) ความห่างของแต่ละตน้ คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงคด์งักล่าวคือ เสาหยดน ้าตา 

(The Column of Tears) ซ่ึงเป็นเสาท่ีมีลายแกะสลกัเป็นรูปหยดน ้ าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa) ตามความ

เช่ือกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจท่ีอาศยัอยู่ใตดิ้น เส้นผมของเมดูซ่าเป็น “งู” ตามต านานหากใครมองเห็น

ใบหนา้เธอก็จะกลายเป็นหินในทนัที แมแ้ต่ตวัเธอเอง หากมองเห็นตวัเองก็จะกลายร่างเป็นหินเช่นเดียวกนั เพื่อ

เป็นการแกเ้คลด็จึงมกัเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั้งกลบัหวัหรือตะแคง ดงันั้นการตั้งรูปแกะสลกัดงักล่าวเป็นการตั้งไว้

เพื่อให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงคเ์ก็บน ้ าดงักล่าวนั้นเอง แต่ละวนัจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาแวะชมจ านวนมาก โดย

ปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงคมี์การเล้ียงปลาไวม้ากมาย นกัท่องเท่ียวหลายท่านก็

Mosque of Hagia Sophia 
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นิยมโยนเหรียญบา้ง เป็นไปไดว้่าอยากให้กลบัมาอีกคร้ัง ตามความเช่ือการโยนเหรียญในอ่างน ้ าพุในเมืองโรม 

ประเทศอิตาลี 

น าท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเคร่ืองเทศตั้งอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา ท่ีน่ี
ถือเป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในเมืองอิสตนับูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น

ส่วนหน่ึงของศูนยก์ารคา้เยนี คามี สินคา้ท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่คือเคร่ืองเทศเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีถัว่คุณภาพดี

ชนิดต่างๆ รังผ้ึง น ้ามนัมะกอก ไปจนถึงเส้ือผา้เคร่ืองประดบัอีกดว้ย 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

DAY 8  
สนามบินอสิตันบูล – สนามบินเตหะราน  (B/-/-) 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอสิตันบูล ประเทศตุรก ี

12.15น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี 

W5 117  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

16.45น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

22.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เท่ียวบินท่ี W5 051  

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 9       
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                    (-/-/-)                                                                                    
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

****************************************************************** 
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** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 

 

 อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอยีดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน  
อตัรา
ท่านละ 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตยีง 
(เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก 
ท่านละ 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มี
เตียง 

(เด็กอายไุม่
เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก 
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือน เมษายน 63 

16-24 เมษายน 63 

W5050 BKKIKA 22.35-03.30 
W5118 IKAESB 08.00-09.15 
W5117 ISTIKA 12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25+1 

29,999 29,999 29,999 8,000 17,900 

24 เม.ย. – 02 พ.ค.63 

W5050 BKKIKA 22.35-03.30 
W5118 IKAESB 08.00-09.15 
W5117 ISTIKA 12.15-16.45 
W5051 IKABKK 22.10-07.25+1 

27,999 27,999 27,999 8,000 17,900 
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** อตัรานีย้ังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนี้

ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตุรก ีไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอ

วีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 30 วัน ต่อคร้ัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทย

ประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ   

  ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (2 ชิ้น) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั 

  จ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  
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✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป  

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก

ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจอง
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เขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่

ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ี

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุก

ท่านเดินทางตามความประสงคต์่อไป  
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• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยนักับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
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• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนั

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ  หาก

ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหน้าหน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็ว

ท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋

เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 
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• เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่าน

ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


