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20:45 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 

23:00 น.  คณะเดินทางสู่นครอิสตันบลู ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่TK69 

 

 

05:20 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาตาเติกร์ กรุงอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และนําท่านทานอาหารเช้าที่

ร้านอาหารพืน้เมือง หลังจากนัน้นําท่านล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็น

ช่องแคบที่เช่ือมทะเลดํา (The Black sea)เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of 

แพกเกจอุมเราะห์ตุรกี

วันที่ 05 เมษายน 2562

วันที่ 06 เมษายน 2562

ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เช มัสยิดสีนํา้เงิน อ่างเก็บนํา้ใต้ดิน อาจา โซเฟีย



Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตัง้แต่ 

500เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีป

เอเชียมาพบกันที่นี่  นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย จากนัน้นําท่านเข้า

ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce)สร้างโดยสุลต่านอับดุลมาญิด โดย

ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับ

ตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่อง

แคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรป 

นําท่านทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคารท้องถิน่ 

จากนัน้นําท่านละหมาดที่มัสยิดสุลต่านอะห์เหม็ดหรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม

มัสยิดสีนํา้เงิน (Blue Mosque) BlueMosque ช่ือนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งเคลือบ 

สีนํา้เงินที่ใช้ตกแต่งภายในซ่ึงทําเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ 

ทิวลิป และถูกสร้างขึน้บนพืน้ที่ซ่ึงเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดย

สุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างเกือบ7ปี และเยี่ยมชมฮิปโปโดรม 

Hippodromeหรือสนามแข่งม้าโบราณมีเสาโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่ส่วนปลายที่

ยาว20เมตร จากนัน้นําท่านเข้าชมอ่างเก็บนํา้ใต้ดินหรืออุโมงค์ส่งนํา้ใต้ดิน 



Yerebatan Sarnici หรือช่ือภาษาอังกฤษว่า The Basilica Cistern สร้างในปี 

532 ประมาณ 1476 ปีมาแล้ว จากนัน้นําท่านเข้าชม Aya Sofia อาจาโซเฟีย 

ซ่ึงเคยเป็น 1ใน7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง ในอดีตเคยเป็นโบสถ์มาก่อน 

สร้างเมื่อศตวรรษที่ 13 โดยใช้เวลาสร้างเกือบ 17 ปี จนถึงสมัยกษัตริย์ 

มูฮมัมัดที่ 2 แห่งจักรพรรดิออตโตมัน ได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนีใ้ห้เป็นมัสยิด 

ทานอาหารเย็นที่ Udonya Japanese Restaurant 

นําคณะเข้าพักที่โรงแรม Hilton Istanbul Bosphorus Hotel  

5ดาวหรือเทียบเท่า 

 

หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านเข้าชมพระราชวังท็อปกาปิ ( Topkapi Palace ) 

ซ่ึงในอดีตเคยเป็นที่ประทับแห่งสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมันในช่วงระหว่าง คศ. 

1465 - คศ.1853 ปัจจุบันสถานที่แห่งนีก้ลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เก็บ

รวมสิง่ที่มีค่าในประวัติศาสตร์มากมาย  เฉพาะอย่างยิง่ในส่วนที่เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ อิสลาม โดยได้เก็บรักษาสิง่ของที่เป็นของท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) เช่น 

ดาบของท่าน ไม้เท้าของท่าน โล่ของท่าน ส่วนหนึ่งของผมของท่าน และจดหมาย

บางฉบับของท่าน และยังมีดาบของบรรดาซอฮาบะห์และกุญแจของกะอ์บะห์ 

 จากนัน้นําท่านเดินทางไปยังเมืองบูรซ่า (ห่างจากอิสตันบูล 156กม. นัง่รถ

โค้ชประมาณ2ชม.) โดยคณะจะเก็บสัมภาระใบใหญ่ไว้ที่โรงแรมในอิสตันบูลโดยจะนํา

เพียงกระเป๋าแฮนด์แบ๊กค์ติดตัวไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

วันที่ 07 เมษายน 2562

พระราชวังท็อปกาปิ เมืองบูรซ่า Green Mosque Ulu Camii Koza Han



เมืองบูรซ่าเป็นเมืองหลวงเเห่งแรกของจักรววรรดิออตโตมัน โดยในปัจจุบันบูรซ่า

เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมออโต้โมไบล์ 

เมื่อถึงบูรซ่าเข้าเชคอินที่โรงแรม Bursa Hilton Hotel 5ดาวหรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ จากนัน้นําท่านไปยัง มัสยิดUlu 

Camii หรือGrandMosque ที่สร้างโดยสุลต่านเบยาซีตที่1 เมื่อปี ค.ศ. 1399-1400 

และไปต่อกันที่ตลาดผ้าไหมอันเลื่องเช่ือ Koza Han ที่มีมาตัง้แต่สมัยคริสต์

ศตวรรษที่15 ซ่ึงเป็นจุดหนึ่งของเส้นทางสายไหมอีกด้วย ในตลาดKoza Han ท่าน

จะพบกับผ้าคลุมศรีษะที่ทําจากผ้าไหมของแท้ โดยราคาสามารถต่อรองได้ด้วยจาก

นัน้นําคณะไปที่มัสยิดเยซีล หรือ GreenMosque ช่ือหลังนีไ้ด้มาจากกระเบือ้งมุง

หลังคาสีเขียวอันงดงาม สร้างขึน้โดยสุลต่านเมเมต ในปี ค.ศ.1419 ด้านนอกของ

มัสยิดทําจากหินอ่อนเกือบทัง้หมดส่วนภายในเป็นงานกระเบือ้งประดับที่มีสารพัดสี

สีน และรูปทรงเลขาคณิตหลากรูปทรง  

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่ และนําท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม 

Bursa Hilton Hotel 5ดาวหรือเทียบเท่า 



 

  

นําคณะเดินทางไปที่เทือกเขา Uludag ในเมืองบูรซ่า ซ่ึงเทือกเขา Uludag เป็น

ศูนย์กลางสําหรับการเล่นกีฬาในฤดูหนาวและยังเป็นอุทยานเเห่งชาติที่สําคัญแห่ง

หนึ่ง โดยเทือกเขาUludagเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดของภูมิภาคมาร์มารา โดยมีความ

สูงถึง2,543 เหนือระดับนํา้ทะเล โดยจะนําท่านขึน้ Cable Car ไปยังสถานที่เล่นสกี

ซ่ึงท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ที่เป็นประสบการณ์อันลํา้ค่า  

  

จากนัน้รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารพืน้เมือง ก่อนเดินทางกลับ

อิสตันบูล เมื่อนําท่านไปยังตลาดGrand Bazaar ซ่ึงเป็นตลาดในร่มเก่าแก่ที่สร้างใน

สมัยกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 ซ่ึงเป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มี

ร้านค้ากว่า4,000 ร้านให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินค้าที่มีช่ือเสียงของ

ตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก,ผ้าพันคอ, ฯลฯ และไปต่อกันที่ตลาดเครื่อง

เทศ Spice Bazaar ตลาดพืน้เมืองที่เต็มไปด้วยเครื่องเทศหลากหลายชนิด 

คํา่  ทานอาหารคํา่ที่ Pera Thai Restaurant และนําคณะเข้าพักที่โรงแรม 

Hilton Istanbul Bosphorus Hotel 5ดาวหรือเทียบเท่า 

เช้า  หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศยั (เตรียม

ตัวสู่การครองเอีย๊ะห์ราม) 

วันที่ 08 เมษายน 2562

เทือกเขาUludag อิสตันบูล ตลาดGrand Bazaar ตลาดเครื่องเทศ

วันที่ 09 เมษายน 2562



11:45 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติอาตาเติกร์ กรุงอิสตันบูล ออกเดิน

ทางโดย เที่ยวบินที่ TK108  สู่นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

15:15 น. คณะเดินทางถึงโรงแรม The Oberoi Madinah ตัง้ติดอยู่กับ

มัสยิดอัลนะบะวีย์ทางประตู 25    และเดินไปสลามท่านนบีมูฮมัมัด (ซล.) 

07.30น. เยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ชเริม่จากมัสยิดกุ

บาอ์(ควรมีนํา้ละหมาดติดตัว) มัสยิดหลังแรกในอิสลามสร้างโดยท่านบีมูฮมั

มัด(ซล.) ครัง้ที่ท่านนบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในตอนที่ฮิจเราะห์ (อพยพ) มาจาก

มักกะห์ และนําท่านไปต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสียชีวิตใน

สมรภูมิดังกล่าว และนําท่านไปที่มัสยิดกิบละตัยน์(มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มี

การเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมาเป็นกะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี ้ก่อนเดินทาง

กลับที่พัก นําท่านผ่านสมรภูมิคอนดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก 

ดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

   

14:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พักโดยชุดท่านพร้อมในชุดเอี ๊

ยะห์ราม จากนัน้เดินทางมุ่งหน้าสู่นครมักกะห์เข้าพักที่ โรงแรม Makkah 

Millennium Hotel & Tower  ตัง้ติดอยู่กับมัสยิดอัลฮะรอม  และนําท่านเข้า

ทําอุมเราะห์ 

วันที่ 12 เมษายน 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562



 

07.30 น. หลังรับประทานอาหารเช้า นําคณะเยี่ยมชมสถานที่สําคัญในนคร

มักกะห์ เริม่จากญะบัล้ซูรเป็นที่ตัง้ของถํา้ซูร โดยท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) ได้อาศยั

อยู่ในถํา้แห่งนี ้3 วันครัง้ที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกําลังกุเรชมักกะห์ใน

ตอนที่จะฮิจเราะห์ไปเมืองมาดีนะห์จากนัน้นําคณะไปยัง“มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” 

สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮจัย์ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, 

ญะบัล้เราะห์มะห์, ทุ่งมุซดะลิฟะห์ และทุ่งมีนา จากนัน้นําคณะมุ่งตรงสู่มี

กอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียตเอีย๊ะห์รามอุมเราะห์ โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่

ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมัสยิดอัลฮะรอมระยะทางประมาณ 35 

กิโลเมตรจากนัน้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักซ่ึงระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขา

ญะบัล้นูร สถานที่ตัง้ของถํา้ฮิเราะอ์ที่ซ่ึงวะฮีโองการแรกได้ถูกประทานลงมาให้

ท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) และกลับถึงโรงแรมที่พักประมาณ 11:30 น. 

นําท่านเดินทางท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ ณ เมืองตออีฟ และเหนียตเอี ๊

ยะห์รามอุมเราะห์จากมีกอตกอรนุ้ลมนาซิล้ 

07.30 น. คณะไปที่มัสยิดฮุดัยบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนีห้่างจากมัสยิดอัลฮะรอม

ประมาณ 24 กม.มัสยิดแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้สัตยาบันต่อ

ท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) ในครัง้ที่ท่านนบี(ซล.) นําซอฮาบะห์จากมาดีนะห์เดินทาง

มามักกะห์เพื่อทําอุมเราะห์ แต่เมื่อมาถึงได้รับการขัดขวางจากพวกกุเรชมักกะห์

ท่านนบี(ซล.) ไม่สามารถทําอุมเราะห์ในครานัน้ได้พร้อมกับปลดเอีย๊ะห์ราม และ

จึงเกิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ขึน้ ซ่ึงถือเป็นจุดเริม่ต้นก่อนการพิชิตมักกะห์ และ

วันที่ 14 เมษายน 2562

วันที่ 16 เมษายน 2562

วันที่ 18 เมษายน 2562



นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มักกะห์ และมาดีนะห์ซ่ึงเก็บของโบราณที่เคยประดับไว้ที่

มัสยิดอัลฮะรอมที่มักกะห์และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์ และเข้าเยี่ยมชม

โรงงานทอผ้ากิสวะห์(ผ้าคลุมกะอ์บะห์) ที่ท่านจะได้รายถึงวิธีการทอที่เต็มไป

ด้วยกับความปราณีต และเดินทางกลับเข้าที่พักก่อนเวลาละหมาดดุฮห์ริ 

10.00 น. คณะตอวาฟวิดาอ์(อําลา) และพร้อมกันที่โรงแรมที่พักเตรียมตัว

ออกเดินทางสู่นครเจดดาห ์

11.45 น. ออกเดินทางสู่นครเจดดาห ์

16.45 น.  นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอาตาเติกร์ กรุงอิสตันบูล 

โดยเที่ยวบิน TK93 

20:30น. คณะเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล รอต่อเครื่อง 

01.25น. นําท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ TK68. 

15:00น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร 

อบรมสัมมนาเตรียมเดินทางอุมเราะห์ เวลา 10:00 - 12:00 น. 

กรุงเทพ   วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562    (สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั ้ง)  

ปัตตานี   วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 (สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั ้ง) 

เชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562   (สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั ้ง) 

วันที่ 21 เมษายน 2562

วันที่ 22 เมษายน 2562



 

 

 

 

 

 

 

 

Stepที่ 1 
ส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line :@Shareef1400 
Facebook : Shareef1400 
Email :info@shareefthailand.com 
Stepที่ 2 
ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากทางทีมงาน 
Stepที่ 3 

ส่งเอกสารที่จะใช้ยื่นวีซ่าภายในวันที่ 4 มีนาคม 2562 
Stepที่ 4 
ชำระเงินส่วนที่คงเหลือภายในวันที่ 4 มีนาคม 2562 

การจองและชำระเงิน

อัตราค่าบริการ

พักห้องละ 4 ท่าน 98,000 บาท/ท่าน

พักห้องละ 3 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

103,000 บาท/ท่าน

112,000 บาท/ท่าน

เด็กตํา่กว่า 12ปี(บริบูรณ์) มีเตียง

เด็กตํา่กว่า 12ปี(บริบูรณ์) ไม่มีเตียง

ลดลง14,000 บาทจากราคาผู้ใหญ่

62,000 บาท/ท่าน

*หมายเหตุ การพักห้อง 3 ท่าน และห้อง 2 ท่าน สําหรับกรณีที่เดินทางกันเป็นครอบครัว หรือญาติพี่น้อง  

 สําหรับผู้ที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทถือเป็นพักห้องละ 4 ท่าน

*ไม่มีเตียงที่มักกะห์และมาดีนะห์

mailto:info@shareefthailand.com


 

 

 

 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า

สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)

หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ใบสูติบัตร ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ พื้นหลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ)

ค่าบริการนี้รวม

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด

ชุดเอี๊ยะห์ราม สำหรับผู้ชาย 1 ชุด 
ฮิญาบ สำหรับผู้หญิง 2 ผืน

โรงแรมที่พักพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 มื้อ

น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล

น้ำซัมซัม 5 ลิตร

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ช่องทางในการส่งเอกสาร  
และการแจ้งโอนเงิน

Email : info@shareefthailand.com

Line ID : @Shareef1400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-238-5330 
                  081-939-9924

แฟกซ์ : 02-238-5331

ที่อยู่ : บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์ )จำกัด 
            เลขที่ 82 ชั้น9 อาคารแสงทองธานี 
            ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
            กทม. 10500

mailto:info@shareefthailand.com


 

 ช่ือบัญชี บริษัทชารีฟ1400 (ไทยแลนด์) จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 168-2-24963-6

ออมทรัพย์ สาขาซีพี ทาวเวอร์

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 670-0-87573-0

ออมทรัพย์ สาขาอาคารลิเบอร์ตี ้สแควร์

ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 046-1-06941-5

ออมทรัพย์ สาขาสีลม

กรุณาส่งสลิปในการโอนเงินทุกครั้งที่ Line Add ไอดี : @shareef1400 หรือ Email : info@shareefthailand.com

หรือโทรมาแจ้งการโอนเงินที่ 02-2385330 , 081-9399924

บัญชีสําหรับชําระค่าบริการ

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 047-7-08003-0

ออมทรัพย์ สาขาซีพี ทาวเวอร์

mailto:info@shareefthailand.com
mailto:info@shareefthailand.com


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ  

1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

เหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การ

ล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง  

 2.กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดิน

ทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง 

3.เมื่อท่านทําการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบ 

และยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

4.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ

ษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

5.ในแต่ละวันที่อาศยัอยู่ในอาศยัอยู่ในมักกะห์และมาดีนะห์จะมีการให้ความรู้ทาง

ศาสนาในทุกวัน 

เงื่อนไขการจอง  

1.ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีหรือชําระด้วยตนเองที่

บริษัทฯ 

2.จําเป็นต้องแจ้งทางบริษัท หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถ

เข็น,เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้มีโรคประจําตัว  



 ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

 1.การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลพินิจของสถานทูต มิใช่จากทางบริษัทฯ 

 2.กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือก่อนเดินทางกับ

ทางบริษัทฯ ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่า

ของท่าน  

 3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนโดยนับวันเริม่เดินทางออกนอก

ประเทศ  

4.ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอนออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯจะไม่รับ

ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 

ข้อมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่สํารองบนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทได้สํารองที่นัง่พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋เครื่องบินแล้ว หากท่าน

ทําการยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่า

มัดจําตัว๋เครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท แล้วแต่สายการ

บินและช่วงเวลาเดินทาง 

 2.หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง และรอเงินคืนจากทางสายการบิน ใช้

เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 




