
 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� เที�ยวไม่ยอ้นเสน้ทางเขา้องัการา่ – ออกอีสตนับลู 
� เที�ยวครบทกุจดุไฮไลท ์ 
� สรรสรา้งประสบการณใ์หม่นอนโรงแรมสไตลถํ์)า * คืน ณ เมืองคฟัปาโดเชีย 
� ขึ)นเคเบิ)ลคาร ์ชมอะโครโพลิส ณ เมืองเพอรก์ามมั 
� เที�ยวทั)งที !! ตอ้งมีมา้ไม ้แห่งเมืองทรอย 
� ลอ่งเรอืชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ณ เมืองอลัทาเลีย...รเิวียรา่แห่งตรุกี 
� ชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ 
� ชมเมืองอีสตนับลู สเุหรา่สีนํ)าเงิน สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 
� พกัในอีสตนับลู 5 คืน !! ปิดทา้ยชอ้ปปิ) งจใุจที� ตลาดแกรนดบ์าซาร ์และสไปซ ์มารเ์ก็ต 
� นอนโรงแรมมาตรฐาน 8 ดาว 

ราคาเริ�มต้น 33,900.- 

 



 

  

 

� พิเศษ!! รบัประทานอาหารจีน * มื)อ   
ตุรกี ดินแดนที�อุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที�ผสมผสานกนัระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนั#นยงัเป็นจุด
กาํเนิดของประวติัศาสตรที์�นับยอ้นหลงัไปไดไ้กลถึงยุคก่อนประวติัศาสตรที์�เก่าแก่ที�สุดในโลก เรื�อยมาจนถึงยุคของกรีกและ
โรมนัอนัรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตนับลู ซึ�งเคยสมัพนัธก์บัทางเอเชีย ในฐานะเมืองที�เป็นคู่คา้ผา้ไหมที�
ส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อใหเ้กิดเป็นเสน้ทางสายไหมที�มีชื�อเสียง ยงัเป็นดินแดนที�ไดชื้�อว่าอาณาจกัร
ของออตโตมาน ซึ�งในความจินตนาการของท่านคิดวา่ตุรกีเป็นประเทศมุสลิมที�เคร่งครดั แต่ในความเป็นจริงแลว้เพียบพรอ้ม
ไปดว้ยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปทุกอยา่ง 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
กรกฎาคม �� – �� กรกฎาคม ���� ��,���.- 

สิงหาคม �� – �� สิงหาคม ���� ��,���.- 
ตลุาคม �� – �� ตลุาคม ���� 

�� – �" ตลุาคม ���� 
��,���.- 
��,���.- 

พฤศจกิายน �� พฤศจกิายน – �� ธนัวาคม ���� 
�� พฤศจกิายน – �� ธนัวาคม ���� 

��,���.- 
��,���.- 

ธนัวาคม �" ธนัวาคม – �� มกราคม ���� ��,���.- 

รายละเอียดการบิน 
วนัเดินทาง เมือง CODE เที-ยวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ เตหะราน BKK-IKA W5-757 22.35-03.30+1 
วนัที� ? เตหะราน องัการ่า IKA-ESB W5-@@A 08.00-09.15 
วนัที� D อีสตนับลู เตหะราน IST-IKA W5-@@E 11.15-15.45 
วนัที� D เตหะราน กรุงเทพฯ IKA-BKK W5-75@ 22.10-07.25+1 

วนัที- � กรุงเทพฯ – เตหะราน 
@D.77 น. พรอ้มกนัที� สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั#น I แถว S 

เคาน์เตอรส์ายการบิน MAHAN AIR (W5) ประตูทางเขา้ที� A โดยมีเจา้หนา้ที�
ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

??.E5 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร ์เที�ยวบินที� W�-���  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม.)                                                                                                                             

 

วนัที- � เตหะราน – องัการา่ – คพัปาโดเซีย                                     
7E.E7 น. ถึงสนามบินนานาชาติอิหมา่มโคมยันี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน                                                                                                                             เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
7A.77 น. ออกเดินทางสู่ องัการ่า ประเทศตุรกี โดยเที�ยวบินที� W�-��"  
7D.@5 น. ถึง สนามบินนานาชาติเอเซนโบกา้ กรุงองัการ่า ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธี

การตรวจเอกสารคนเขา้เมือง และศุลกากร 
 



 

  

 

 

 กรุงองัการา (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดัองัการา ตั#งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที�ใหญ่เป็น
อันดับ  สองรองจากอีสตันบูล ตั#งอยู่ที�ระดับความสูงเฉลี�ย A57  เมตร มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ I ล้านคนกรุงอังการาตั# งอยู่บริเวณกลาง
คาบสมุทรอะนาโตเลียจึงเป็นเมืองที�มีความสําคัญทั#งทางธุรกิจ การคา้และ
พาณิชย ์และเมืองอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรฐับาลตุรกีและเป็นที�ตั#งของ
สถานทูตประเทศต่างๆ นอกจากนั#นยงัเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเสน้ทาง
รถไฟ ทาํใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย 
จากนั#นนําท่านเดินทางสู่ คพัปาโดเซีย ระยะทางประมาณ E@7 กม. ดินแดนที�
มีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซึ์�งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื# นที� 
เมื�อวนัเวลาผ่านไปนับลา้นปี พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตัวแปรที�ก่อใหเ้กิดการแปร
สภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเนื# อที�
ประมาณ  @,777 ตร.กม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและ
ทศันียภาพที�สวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

 

เที-ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชมนครใต้ดิน (Underground City of Kaymakli) ซึ� งถูกทําขึ# นใน

ศตวรรษที� I ไดถู้กขุดลึกลงไปสําหรับใชเ้ป็นที�หลบซ่อนประมาณ 5,777-
T,777 คน ที�ไดห้ลบหนีจากการรุกรานของศตัรูและพวกที�ต่อตา้นไมย่อมรบันับ
ถือศาสนาอื�นๆชมสถานที�ในอดีตของสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที�ใตดิ้นซึ�ง
ไดถู้กวางรากฐานทางดา้นสาธารณูปโภคไวเ้ป็นอย่างดีหอ้งทําพิธีทางศาสนา 
หอ้งครวั หอ้งทาํไวน์ หอ้งเก็บอาหาร พรอ้มทั#งยงัมีระบบระบายอากาศและอื�นๆ 
อีกหลายอยา่งฯ 
เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์กอเรเม (Goreme Museum)  ซึ�งเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 
ที�เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วงคริสตศวรรษที� 9 ซึ�งเป็นความคิดของ
ชาวคริสต์ที�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ#าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้ง
โบสถ์ และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกับ
ศาสนาคริสต ์และไดร้บัการขึ# นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. @DA5 
นําท่านแวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค ใหท่้านเลือกซื# อของฝาก
ตามอธัยาศยั 

 

คํ -า รบัประทานอาหารคํ -า ณ ภตัตาคาร  
จากนั#นนําท่านไปชมการแสดงพื= นเมืองและระบาํหนา้ทอ้งประกอบดนตรีของ
สาวนอ้ยชาวตุรกี 

 

เขา้สูที่-พกั ALFINA CAVE HOTEL หรอืเทียบเทา่ คพัปาโดเซีย 
วนัที- � คพัปาโดเซีย – คอนยา่ - อลัทาเลีย 



 

  

 

 

��.�� น. สาํหรับท่านี-สนใจจะขึ= นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัฟปาโดเซีย ซึ�ง
ครอบคลุมบริเวณ 5 จงัหวดั ซึ�งประกอบไปดว้ย อคัซาเรย ์เคยเ์ซอรี ไครเ์ชอร ์
เนฟเชอรแ์ละนิกเด ที�เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน 
และเสารูปทรงต่างๆที�งดงาม จะมีเจา้หน้าที�มารับท่านที�บริเวณล๊อบบี# ของ
โรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณไป-กลบั @ ชม. และอยู่บนบอลลูนประมาณ 
I5-57 นาที ค่าใชจ้่ายท่านละประมาณ USD ���.- /กรุณาสอบถาม
หวัหนา้ทวัร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุค

ในช่วงปี ค.ศ.@7T@-@E7A รวมทั#งยงัเป็นศูนยก์ลางที�สาํคญัของภูมิภาคแถบนี#
อีกดว้ย และไดร้บัการขึ# นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. ?777 

 

เที-ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั#นนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา หรือสาํนกัลมวน เริ�มก่อตั#งขึ# นใน

ปี ค.ศ. @?E@ ก่อตั#งโดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึ�งเชื�อกนัวา่ชายคนนี# เป็นผู้
ชักชวนคนที�นับถือศาสนาคริสต์ ใหเ้ปลี�ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมี
พื# นฐานอยูบ่นความสมัพนัธที์�ดีระหวา่งกนั 

 

 
นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอลัทาเลีย บริเวณริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที�
ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาอันทาลยาอีกทั#งยังเป็นเมืองท่าเรือโบราณที�เคยมี
ความสาํคญัมาแต่ในอดีต ที�ถูกสรา้งโดยจกัรพรรดิอตัตาลุสที� ? 

 

คํ -า รบัประทานอาหารคํ -า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สูที่-พกั BEST WESTERN HOTEL หรอืเทียบเทา่ อลัทาเลีย 
วนัที- D อลัทาเลีย – เดนิซลี - ปามุคคาเล ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั#นนําท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที-เป็นส่วนหนึ-งของทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี” 
ใหท่้านไดส้มัผสัอย่างใกลชิ้ดโดยการล่องเรือที�ตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจรสลดั เรือ
จะพาท่านลดัเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที�มีโรงแรมระดบั 5 ดาว สรา้งเรียงราย
อยู่ตามหน้าผา และที�พลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมนํ#าตกที�ไหลจากหน้า
ผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนี�ยน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึ�งแตกต่างจาก
นํ#าตกทั �วๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็นลาํธารนํ#า นับว่า
เป็นอีกหนึ�งประสบการณที์�นักท่องเที�ยวอยา่งท่านไมค่วรพลาด 
นําท่านชมความสวยงามของ ประตูฮาเดรียน ซึ�งมีชื�อเสียงที�มีประตูทางเขา้ไป
ยงัวงัที�สวยงาม ที�ถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโคง้เพื�อใหเ้ป็นเกียตริ

 



 

  

 

ยศแด่จกัรพรรดิฮาเดรียน ที�เคยมาเยือนเมืองนี# และครั#งหนึ�งไดเ้คยเสด็จมายนืที�
ตรงนี#  

เที-ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนั#นออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที�มีนํ#าพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อก
ไซดไ์หลขึ# นมาจากใตดิ้นเป็นเวลานับพนัปีมาแลว้จากการไหลของนํ#าพุเกลือแร่
รอ้นนี# ไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ#าตกสีขาวเป็นชั#น ๆ หลายชั#น โดยผ่านเมือง
เดนิซลี 

 

คํ -า รบัประทานอาหารคํ -า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สูที่-พกั COLOSSAE THERMAL HOTEL หรอืเทียบเทา่ ปามุคคาเล ่
วนัที- � ปามุคคาเล่ - คซูาดาซี                                                                  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งนํ#าพุเกลือแร่รอ้น เนื�องจากที�ส่วนใหญ่

เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซียม  บ่อนํ# าพุเกลือแร่รอ้นนี# ได้ก่อใหเ้กิด
ทัศนียภาพของนํ# าตกสีขาวเป็นชั#นๆ หลายชั#น และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลั �นเป็นทางนํ#ายาว 

 

เที-ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนั#นนําท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ซึ�งเป็นเมืองโบราณที�มีการบาํรุงรกัษา
ไวเ้ป็นอยา่งดีที�สุดเมืองหนึ�ง และเคยเป็นที�อยูข่องชาวไอโอเนียนจากกรีก 
ระหว่างทางแวะนําท่านเข้าชม บ้านของพระแม่มารี (HOUSE OF THE 
VIRGIN MARY) ซึ�งเชื�อกันว่าเป็นสถานที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมาอาศัยและ
สิ# นพระชนมใ์นบา้นหลงันี#    
นําท่านชมสิ�งก่อสรา้งที�มีขนาดใหญ่เอฟฟิซุสคือ โรงละครโรมัน ซึ�งสรา้งโดย
สกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นที�นั �ง สามารถจุคนดูไดถึ้ง ?5,777 คน ซึ�งเป็น @ 
ใน @7 ของประชากรยุคนั#น สรา้งสมยักรีกโบราณ 

จากนั#นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี แปลวา่ “เกาะนก” ตั#งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของตุรกี ติดกบัชายฝั�งทะเลอีเจียน  
นําท่านชอ้ปปิ# ง ณ ศูนยผ์ลิตเสื= อหนง้คุณภาพสูง ซึ�งผลิตเสื# อหนังแบรนดด์งัใน
อิตาลีและอิสระใหท่้านเลือกซื# อสินคา้ตามอธัยาศยั 

   

คํ -า รบัประทานอาหารคํ -า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สูที่-พกั MARINA HOTEL หรอืเทียบเทา่  คซูาดาซี 
วนัที- � คซูาดาซี – เพอรก์ามมั – ทรอย - ชานคัคาเล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเพอรก์ามมั  



 

  

 

จากนั#นนําท่านไปชม โบราณสถานตา่ง ๆ ที-ยงัคงความสวยงามของ อะโครโพลิส 
ที�ถูกสรา้งขึ# นบนเนินเขา ในสมยัที�พวกกรีกเขา้มาปกครองที�บริเวณนั#น และมีความ
เจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก เมืองนี# ยงัเป็นเมืองศนูยก์ลางของการแพทยที์�ใหญ่ที�สุดใน
ขณะนั#น และยงัเป็นโรงเรียนสอนเกี�ยวกบัจิตวทิยาแห่งแรกของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั#นนําท่านเดินทางไปยงั เมืองทรอย ชมความสวยงามของ มา้ไมโ้ทรจาน ที�

เคยเป็นตน้แบบ ซึ�งถูกนํามาใชใ้นการทาํสงครามเมื�อปี @,777-T77 ก่อน
คริสตกาล พรอ้มกบัชมสิ�งโบราณสถานต่างๆ มากมายที�ถูกสรา้งขึ# นในอดีตที�
เคยรุ่งเรืองเชน่ โรงละคร ปราสาทที�ถูกขุดคน้ขึ# นมาในบริเวณใกล ้ ๆ กนั และ
ไดร้บัการขึ# นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.@DDA 

 

 จากนั#นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองชานคัคาเล ตั#งอยูริ่มทะเลมารม์าร่า และ
ติดกบัทะเลอีเจียน ซึ�งมีชื�อเสียงในดา้นการท่องเที�ยว เพระวา่มีซากโบราณ
สถานที�ถูกสรา้งขึ# นในสมยัโรมนัหลายแหง่ 

 

คํ -า รบัประทานอาหารคํ -า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สูที่-พกั IRIS HOTEL  หรอืเทียบเทา่  ชานคัคาเล 

วนัที- W ชานคัคาเล - อีสตนับูล  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที-พกั  
 จากนั#นนําท่านออกเดินทางเรียบชายฝั�งทะเลไปยงับริเวณ แหลมแกลลิโปลี 

เพื�อที�จะนําท่านขา้มฟากโดยเรือผ่านทางช่องแคบของทะเลมารม์าร่า และออก
เดินทางไปยงั เมืองอีสตนับูล 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านไปชม พระราชวังโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงั

แห่งนี# สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมอจิท ซึ�งเป็นพระราชวงัที�สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
เจริญอย่างสูงสุดทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมาน ซึ�งได้
ขยายอาํนาจออกไปอย่างกวา้งขวางพระราชวงัแห่งนี# เป็นศิลปะผสมผสานกัน
ระหว่างยุโรปและตะวนัออกที�ไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม และภายนอกยงั
ประกอบไปดว้ยสวนไมด้อกที�ปลูกรายลอ้มตวัพระราชวงั ชมภายในพระราชวงั
ประดับดว้ยโคมไฟระยา้และที�น่าตื�นตา ก็คือ โคมไฟอันมหึมาหนักถึง I ตัน 
และนาฬิกาทุกเรือนของที�นี�จะชี# บอกเวลา 7D.75 น.เป็นนิจนิรนัดรเพื�อที�ระลึก
ถึงการจากไปของท่าน คามาล อตาเติรก์ (Kamal Ataturk) ซึ�งเป็นวีรบุรุษของ
ชาติผูที้�บดขยี# กองทพัขององักฤษที�กาลิโปลี ในสมยัสงครามโลกครั �งที� @ 
นําท่านไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดํากับ
ทะเลมารม์าร่า มีความยาวประมาณ E?กม. ความกวา้งตั#งแต่ 577 เมตร จนถึง 
E กม. ซึ�งถือว่าที�สุดของยุโรปและเอเชียมาพบกนัที�นี�  ชมทิวทัศน์ทั#งสองขา้งจะ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

สวยงามตระการตาของบอสฟอรสัที�เป็นจุดยุทธศาสตรที์�สาํคญัยิ�งในการป้องกนั
ประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อม ปืนตั#งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่านี#  
นําท่านไปเลือกซื# อสินคา้ที� ตลาดอียิปต ์หรือสไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลาดที�ถูก
สรา้งขึ# นตั#งแต่ในศตวรรษที� @T ซึ�งทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ที�อยู่ใกลก้ับ
สะพานกาลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั#งของกิน ของเล่นและเสื# อผา้ และยงัมี
เครื�องเทศ ผลไมแ้หง้ถั �วต่างๆ นํ#ามนัมะกอก ฯ 

 

 

คํ -า รบัประทานอาหารคํ -า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารจนี 
เขา้สูที่-พกั RAMADA ENCORE HOTEL หรอืเทียบเทา่ อีสตนับูล 

วนัที- " อีสตนับูล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที-พกั  

 จากนั#นนําท่านเขา้ชม พระราชวังท็อปกาปิ ซึ�งในอดีตเคยเป็นที�ประทับของ
สุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ 
กลายเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที�ใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัลํ#าค่า อาทิ เพชร De 
กะรตั กริชทองประดบัมรกต เครื�องลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และ
เครื�องทรงของสุลต่านที�ไดป้กครองในอาณาจกัรแห่งนี# ฯลฯ 
นําท่านไปเที�ยวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางแห่ง
ชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานที�ที�แข่งกีฬารถมา้ศึกของชาวโรมนั และของ
จกัรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแค่เสา E ตน้ คือเสาตน้แรก 
โอเบลิสก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิสที- � ซึ�งถูกสร้างมาตั# งแต่ @577 ปีก่อน
คริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอรเ์พนไทน ์ซึ�งถูกสรา้งขึ# นมา IDT ปีก่อนคริสตกาล 
และเสาคอนสแตนตนิที- W เป็นเสาตน้สุดทา้ย สถานที�นี# ไดถู้กสรา้งขึ# นประมาณ
ปี ค.ศ.?7E ในยุคของไบแซนไทน์                       
นําท่านชม สุเหร่าสีนํ=าเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งนี# สรา้งขึ# นบนพื# นที�ซึ�ง
ครั#งหนึ�งเคยเป็นวงัที�ประทับของจกัรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งดว้ย
กระเบื# องสีนํ#าเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง e ตน้ ถูกสรา้งโดยสุลต่าน
อาหเ์มต ที- � ในปี ค.ศ.@e7D-@e@e                       
นําท่านชม เซน้ต ์โซเฟีย (St.Sophia) ถือวา่เป็นเป็น @ ใน T สิ�งมหศัจรรยข์อง
โลกยุคกลางและเป็นโบสถ์ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของชาวคริสต์ เพื�อแสดงถึงความ
อจัฉริยะและพลานุภาพอนัเกรียงไกรของอาณาจกัรโรมนัถูกสรา้งขึ# นในปีค.ศ. 
Ee7 โดยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสรา้งขึ# นใหม่ในปี ค.ศ.I@5 
ถูกเผาทําลายและสรา้งขึ# นใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนและ
จวบจนวาระสุดทา้ย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาไดถู้กสถาปนาเป็นสุเหร่า
ที�ใหญ่ที�สุดในโลกของอิสลาม ชื�อ อายา ซอฟยา  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

  

 

 นําท่านชม อ่างเก็บนํ=าใตด้ิน หรืออุโมงคส์่งนํ=าใตด้ิน (Yerebatan Sarnici) 
สรา้งในปี 5E? ประมาณ @ITe ปีมาแลว้ รชัสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน เพื�อกกั
เก็บนํ#าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั ปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะอยา่งดี สะอาดเรียบรอ้ย มี
ความขลงั มีทางเดินปูนราวไมก้ั#นเดินทะลุไดท้ั �ว เป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์
เรื�อง James Bond ตอน Greeting From Moscow  เสาต้นที�แปลกตาที�สุดคือ 
เสาที�สลกัเป็นรูปดวงตานกยูง หยดนํ#าตาหรือดวงตาปีศาจ ตามแต่ใครจะเห็น
เป็นรูปใด เรียกชื�อว่า Forum Tauri  และเสาอีก ? ตน้ที�ไม่  ควรพลาดชม ไดแ้ก่ 
เสาที�มีหวัของเมดูซา กลบัหวั วางเป็นฐาน และอีกเสาหนึ�งหวัเมดูซาตะแคงขวา
อยูเ่พราะเป็นเคล็ดไม่ใหเ้มดูซามองใครแลว้จะกลายเป็นหิน แต่จะใหอ้ยูเ่ฝ้าอ่าง
เก็บนํ#าแห่งนี# ตลอดไป 

นําท่านไปยงัย่านการคา้ชื�อดงั แกรนด ์บาซาร ์(Grand Bazaar)(หรือตลาดส
ไปซ ์มารเ์ก็ต ขึ= นอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา) ซึ�งเป็นตลาดเก่าแก่ที�สรา้ง
ในสมยักลางปีคริสตวรรษที� 15 มีรา้นคา้มากมายถึง 4,000 รา้น ซึ�งเป็นตลาด
คา้พรมและเครื�องเงินทองที�ใหญ่ที�สุดของตุรกี ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัย 
เลือกซื# อสินคา้ต่างๆที�ใหท่้านไดซื้# ออยา่งมากมาย   

 

คํ -า รบัประทานอาหารคํ -า ณ หอ้งของโรงแรม   

เข้าสู่ที:พกั RAMADA ENCORE HOTEL หรอืเทียบเทา่ อีสตนับูล 

วนัที- � อีสตนับูล – เตหะราน – กรุงเพทฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

7A.E7 น. นําท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื�อตรวจเอกสารการเดินทาง  
@@.@5 น. ออกเดินทางจากอีสตนับูล สูเ่ตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร ์เที-ยวบิน

ที- W5-113 
 

@5.I5 น. เดินทางมาถึงสนามบินโคมยันี-/กรุงเตหะราน เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
??.@7 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สูก่รุงเทพฯ โดยเที-ยวบินที- W5-051 

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื�องบิน) 
 

วนัที- �� กรุงเทพฯ 
7T.?5 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 

 

คาํแนะนาํ : ระหว่างการต่อเครื-องที-สนามบินกรุงเตหะราน “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเสื# อแขนยาวที�มีความยาวคลุม
สะโพก ควรเป็นเสื# อแบบหลวมๆ ที�ไม่เน้นสรีระ และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุม
ผมบนเครื�องบิน ลกัษณะผา้คลุมผมที�เตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบสี�เหลี�ยมผืนผา้หรือสี�เหลี�ยมจตุัรสัแบบผา้พนัคอที�สามารถ
พบัเป็นสามเหลี�ยม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุดสุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั#น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 

 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการสาํหรบัผูเ้ดินทาง ?7 ท่าน ขึ# นไป 



 

  

 

 � ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ ? ท่าน)                                            ท่านละ 

� ในกรณีที�ท่านเดินทางคนเดียว                          หอ้งพกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 

� ไมเ่อาตั vวเครื�องบิน                                                          ลดท่านละ 

33,900. -         

8,900.- 

15,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัขึ= น-ลง ตามราคานํ=ามนัที-ปรบัขึ= นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที-สายการบิน 
ประกาศปรบั และที-มีเอกสารยนืยนัเทา่นั=น (คิด ณ วนัที� A พ.ค. ?5e7 ) 

การจองทวัร ์ : 
 � หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า ?7,777 บาท/ท่าน (เพื�อ

เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน 

� กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที-เหลือล่วงหนา้ �� วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือตามวนัที�
กาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เงื�อนไข 

ค่าทวัรร์วม 
 � ค่าตั vวเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-องัการ่า // อีสตนับูล-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

มาฮานแอร ์ชั#นประหยดั 

� ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีนํ#ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

� ค่าที�พกัโรงแรมระดบัมาตรฐานตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
� ค่าอาหารตามโปรแกรมที�ระบุ 

� ค่าเครื�องดื�ม (นํ#าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ @ ขวด / ท่าน 

� ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตามระบุในโปรแกรม 

� ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ@,777,777บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 577,777 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูที้-มีอายุตั=งแตW่�ปีขึ= นไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 
 � ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น, คนขบัรถฯ ท่านละ I7 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง  

� ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ E7 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง หรือขึ# นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิ�ม 

� ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

� ค่านํ#าหนักของกระเป๋าเดินทางที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (E7 กก./ท่าน) 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม T% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย E% 

� ค่าธรรมเนียมนํ#ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ# น) 

� ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

� ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเมี�ยมต่างๆ 
การยกเลิกการจองทวัร ์: 



 

  

 

 � ยกเลิกก่อนออกเดินทาง I5 วนั � คืนค่าใชจ้า่ยทั#งหมด (ยกเวน้ค่าวซ่ีาที�ยื�นและตั vวเครื�องบินที�ออกล่วงหนา้
และกรุป๊ที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ที�ตอ้งการนัตี มดัจาํกบัทางสายการบินหรือกรุป๊
ที�มีการ การนัตีค่ามดัจาํที�พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 � ยกเลิกก่อนออกเดินทาง E7-II วนั � หกัมดัจาํ ?7,777 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  
 � ยกเลิกก่อนออกเดินทาง @7-?D วนั � หกัมดัจาํ ?7,777 บาท + ค่าใชจ้า่ยอื�น (ถา้มี) 
 � ยกเลิกก่อนออกเดินทาง @-D วนั � หกัค่าใชจ้า่ย @77% ของค่าทวัร ์

เอกสารทาํวีซ่า 
 หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งทาํวีซ่า 

หมายเหตุ : 
 � บริษัทขอสงวนสิทธิxในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย ?7 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจาํนวนลกูคา้ในคณะไม่ถึง ?7 ท่าน  
      ราคาทวัรเ์พิ�มท่านละ 2,000 บาท ) 
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิxการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื�อนไขทั#งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
� บริษัทฯ มีสิทธิxที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์#  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
� บริษัทฯ มีสิทธิxในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที�

ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
� รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ# นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั#งนี#  บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

� บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เนื�องจากมี
สิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่าย 

� รายการนี# เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั#งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั �งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี# อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

� การไม่รบัประทานอาหารบางมื# อไม่เที�ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

� ในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ#าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบั
คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิx ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง 
เพราะโดยปกตินักท่องเที�ยวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตั _วเครื-องบินเอง 
� ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั vวเครื�องบินเองและมาเที�ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบ

คณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของ
คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั _วเครื-องบิน 
� ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชาํระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ



 

  

 

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตั vวเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั#น (ในกรณีที�ตั vวเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั#น) 

� ท่านที�จะออกตั vวเครื�องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยืนยนัวา่ทวัรนั์#นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตั vวภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์นั#นยกเลิก บริษัทฯไม่
สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั vวเครื�องบินภายในประเทศได ้

� หากในกรณีที�สายการบินมีการปรับเปลี�ยนตารางเที�ยวบิน ซึ�งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั#งสั#น 

� เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 

� หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 
TRIPLE ROOM ) ขึ# นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่าง
กนั ซึ�งอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

� โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิตํ �า เครื�องปรบัอากาศที�มีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่านั#น 

� ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ# น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวน
สิทธิxในการปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึ= นเครื-องบิน 
� กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ# นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัขึ# นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 
� วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั �น นํ#าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั#ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ# นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ# น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่
รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพรอ้มที�จะสาํแดงต่อเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล
เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

� หากท่านซื# อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนําขึ# น
เครื�องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
� ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที-เช็คไปกบัเครื-อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั#น ซึ�งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
นํ#าหนักกระเป๋าจริง ทั#งนี# จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั#นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั#นธุรกิจ (Business) ดงันั#นจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

� กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้
ดงันั#นท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

� บริษัทขอสงวนสิทธิxที�จะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั#งสิ# น ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  
� หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ I-5 ชั �วโมงติดต่อกนั 
ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้า
ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั#งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื-อนไข 
ที-บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


