
 

 

 

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ า้  (9D6N) 
“IST03 TURKEY FANTASTIC”  

สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) เข้าอิสตนับลู ออกองัการ่า  
 

บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้เคร่ืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

W5 112 IKA(เตหะราน) – IST(อิสตนับลู)  06.50 – 09.35 

W5 119 ESB(องัการ่า) – IKA(เตหะราน) 12.00 – 14.50 

W5 051 IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)  21.45 – 07.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (ไมเ่กนิ 2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

20.30น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row S ประตู 8 

สายการบิน Mahan Air โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.35น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air 

เทีย่วบนิที ่W5 050  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

http://bit.ly/2NMk5YE


        
 

วนัท่ี 2 
     สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – อิสตนับลู – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –   

     พระราชวงัทอปกาปิ– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – ชานัคคาเล่                             (-/L/D)                                                
 

03.50น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 

  ** โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น ** 

- สุภาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรษีะ 

- สุภาพบุรษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 

06.50น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Mahan 

Air เทีย่วบนิที ่W5 112  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

09.35น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัที่สุดของประเทศตุรกี มปีระวตัิศาสตร์ยาวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลทีต่ ัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่ท าใหอ้สิตนับูลเป็นเมอืงส าคญัเพยีง

เมอืงเดยีวในโลก ทีต่ ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คอื ทวปียโุรป (ฝัง่ Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) 

สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตนับลูมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหรา่ ** 

การเขา้ชมสุเหรา่ จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู 

น าท่าน เข้าชม สเุหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรอืชื่อเดมิคอื สุเหรา่สุลต่านหอ์ารเ์หมด็ที ่1 (Sultan Ahmed 

Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานที่ 

ถ่ายรปูได ้หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่าน

อาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้น้ าศาสนาขึ้นไป

ตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิภายในประดบัด้วย



กระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต่้างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นต้น ตกแต่งอย่างวจิติร

ตระการตา ภายในมทีี่ให้สุลต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 บาน 

สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตรยิ์และพระราชวงศ์และจะมสีิ่งก่อสร้างที่อ านวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลี

เรยี (Kulliye) 

น าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่อสร้างจากสมยักรกีซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการ

แข่งขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใช้ในภาษาฝรัง่เศสด้วย 

หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมอืงมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสียดายที่เหลือแต่ซาก

ปรกัหกัพงัของ ฮปิโปโดรมของกรงุคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลใูนปัจจบุนั แมจ้ะยิง่ใหญ่และเก่าแก่

ในสมยัโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ต้น คอื เสาคอนสแตนตินที่ 7 

(Column of Constantine VII) สรา้งเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คอื เสางู ที่

เชื่อว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลกัง ู3 ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถูกขนยา้ยมาตัง้ที่นี่

เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคอื เสา อิยปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of 

Thutmose) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัท์มาจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถึง 

เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่

เพยีงก้อนเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุด

จะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลอืบดว้ยโลหะ เช่น ทองค า เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นต้น 

เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนิดจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วหิารเทพเจา้ 

ปกตจิะนิยมสรา้งขึน้เป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเช่นที ่วหิารลกัซอร ์หรอื วหิารคารน์ัค เป็น

ต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึด้วยอกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์ผู้สรา้ง และ

เรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิก์จงึเป็นเสมอืนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่ง

ทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิตน์ าท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia 

Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็น

ยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายในตดิกระจกส ีเมื่อเตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถ์นี่ใหเ้ป็น

สุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทบัก าแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้ก

ลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ีว่นันี้คงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมที่

ใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ล่งภายในใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรบัน ้าหนัก

ของอาคารลงสู่พืน้แทนการใชเ้สาค ้ายนัทัว่ไป นับเป็นเทคนิคการก่อสรา้ง ที่ถอืว่าล ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถอืเป็น

หนึ่งในเหตุผลส าคญัทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง

โบราณ 



จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัทอปกาปิ (Topkapi Palace) ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่าซึง่ถอืเป็นเขตประวตัศิาสตร์

ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปิ สรา้งขึน้โดยสุลต่าน

เมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ. 1459 บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเลก็อกีจ านวนมาก ณ จุดที่

สรา้งพระราชวงัแห่งนี้สามารถมองเหน็ช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอร์น และทะเลมารม์าร่า ได้อย่างชดัเจน 

ในช่วงทีเ่จรญิทีสุ่ดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนี้มรีาชวงศ์ และขา้ราชบรพิารอาศยัอยู่รวมกนัมาก

ถึงสี่พนักว่าคน น าท่านเข้าชมส่วนของห้องท้องพระโรงที่เป็นที่จดัแสดงทรพัย์สมบตัิข้าวของเครื่องใช้ส่วน

พระองค ์และเครือ่งเงนิต่างๆ อกีมากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The Black 

Sea) กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกว้างเริม่ตัง้แต่ 500 

เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ช่องแคบนี้ ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเซยี ซึ่ง

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกี

ดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนัสวยงามของรมิฝัง่ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราช

วงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ปัจจุบนัเป็นเมอืงที่มี

ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื่อว่า โบกาซี ่(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มคีวามยาว 65 

กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บั 

แหลมเกลโิบลขูองกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลมารม์ารา่ตดักบั

ทะเลอเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

 วนัท่ี 3       ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – นัง่กระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส      (B/L/D)                                                
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทรอย (Troy) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงเล่าขานสบืต่อกนัมา

ตัง้แต่ในอดตี ถูกสรา้งขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชมม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of 

Troy) มา้ไมท้ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รือ่ง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรกีใชอุ้บายส่งมา้ไม้

ใหเ้มอืงทรอยเพื่อเป็นของก านัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย ใหท้หาร

เขา้มาตตีวัเมอืงจนท าใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึของนักรบ

โบราณ 

  น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือตัว

เมอืงชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือ

ของแม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็นเมอืงโบราณของกรกีที่มคีวามส าคญัของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมสีถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค์ บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนันี้เหลอื

แต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบชูาถูกน าไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์ปอรก์ามมัทีเ่มอืงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมนั ชม 

โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทีช่นัทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงามทีสุ่ด จุ

ผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกนัเมอืงของ

อาณาจกัรกรกีและโรมนั ซึง่ผูต้ ัง้ถิน่ฐานในสมยันัน้มกัเลอืกทีสู่ง ซึง่มกัจะเป็นเนินเขาทีด่า้นหนึ่งเป็นผาชนั และ

กลายเป็นศูนยก์ลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ตบิโตรุ่งเรอืงอยู่บนทีร่าบเบือ้งล่างที่รายลอ้มป้อมปราการเหล่านี้ ชม 

วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบื้องล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่ง

การแพทย ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 แวะรา้นขนมพื้นเมอืงขึน้ชื่อใหเ้ลอืกซือ้มากมายโดยเฉพาะขนม Turkish Delight อนัลื่อชื่อทีต่้องทานคู่กบัชา

แสนอรอ่ยของขึน้ชื่อประเทศตุรก ี

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซี (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมอืงท่าเลยีบชายฝัง่ทะเล

ของประเทศตุรก ีซึง่ท าใหใ้นอดตี เมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงเรือ่งการผลติเครื่อง

หนงัคุณภาพสงูส่งออกไปทัว่โลก 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



    
 

วนัท่ี 4 
        เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี – เมืองคซูาดาซี – ร้านเคร่ืองหนัง –  
      ปามคุคาเล่ – ปราสาทปยุฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส                              (B/L/D)                                                     

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณที่มกีารบ ารุงรกัษาไว้เป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง 

เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึ่งอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมอืงซึ่งรุ่งเรอืงขึ้นในศตวรรษที่ 6 

ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เลก็ซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อ

โรมนัเขา้ครอบครองกไ็ดส้ถาปนาเอฟฟิซุสขึน้เป็นเมอืงหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดนิบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมอืงเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่ก่อสร้างเมื่อสมยั 2 ,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยงัคงใช้งานได้จนถงึปัจจุบนันี้ น าท่านชม ห้องอาบน ้าแบบ

โรมนัโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลอืร่องรอยของห้องอบไอน ้า ให้เหน็อยู่จนถึงทุกวนันี้ หอสมุดเซลซุส 

(Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอุิส จลูอุิส อาควลิา อุทศิใหก้บั

บดิา ชื่อ ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแห่งนี้ 

น าท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่

และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี้   

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกเีป็นประเทศที่มฐีานการผลติ

เครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอนัดบัต้นๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสื้อหนังให้กบัแบรนด์ดงัในอิตาล ีเช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อกีดว้ย อสิระใหท้่านเลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครือ่งหนงั และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่

รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา จนเกดิผลขึึน้

กึง่สถาปัตยกรรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิด

ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมท าให้เกดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 



(Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนัโบราณที่สรา้งลอ้มรอบบรเิวณที่เป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกนัว่ามสีรรพคุณใน

การรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติได้ท าให้เมอืงนี้เกิดการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพัง

กระจายอยู่ทัว่ไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอ

พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
วนัท่ี 5    ปามคุคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบ าหน้าท้อง(B/L/D)                                                     

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                         

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทีพ่กัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีน่ักบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิ

โดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดนิ รมูี ่

อาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลม

สเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมสุลมิ และยงัเป็นสุสานส าหรบัผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา น าท่านเดนิทาง

สู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยูร่ะหว่าง ทะเลด า กบั 

ภูเขาเทารุส มีความส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขาย

แลกเปลีย่นวฒันธรรม ทีท่อดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ

เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถม

เป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้ว่มดว้ยช่วยกนั กดัเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิ

ภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิรปูแท่ง

กรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดปูระหน่ึงดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขาน

กนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คปัปาโดเกยี (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชน

เผ่ารุน่แรกๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนันี้กย็งัเลีย้งมา้กนัอยู่บรเิวณ



นี้ อีกทัง้ ยงัมเีมอืงใต้ดนิที่ซ่อนอยู่ใต้เมอืงคปัปาโดเกีย ถือเป็นเมอืงใต้ดนิโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ 

เพราะทีเ่มอืงใต้ดนิแห่งนี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใต้ดนิยงัแบ่งซอยเป็นห้อง

ยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใต้ดนิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลย

ทเีดยีว และยงัมกีารขุดเชื่อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีด้วย  ซึ่งภายในเมอืงใต้ดนิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น 

หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว ์โบสถ์  บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุ

คนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งนี้ ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืง

ใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นการ

เต้นร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6 ,000 ปี ในดนิแดนแถบอียปิต์และเมดเิตอร์เรเนียน นัก

ประวตัศิาสตรเ์ชื่อกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุ่มส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และ

การเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจบุนั 

พกัท่ี  BURCU KAYA , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง(STONE CONCEPT) หรือเทียบเท่า  

    
 

วนัท่ี 6 
    นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราม่า – หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เคร่ืองประดบั                                                                                                        (B/L/D)                                                     
   

** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจาก
โรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถ่ินมารบัไปขึ้นบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคปัปา
โดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการ
ขึ้นบอลลูนอยู่ท่ีท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรฐั (USD.) ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ 
ประกนัอุบติัเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท 
ดงันัน้ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 



 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่น้ับถอืศาสนาครสิต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนั ที่

ต้องการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิที่มขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวามกว้าง

และสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชุม มบี่อน ้า 

และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบจนเดนิ

สวนกนัไมไ่ด ้

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโต

เลยีในประเทศตุรก ีเกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นทีท่ีช่าวครสิ

เตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รบั

การประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิทีจ่ะเหน็ได้จากครสิต์ศาสนสถานจ านวนมากมายทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณนี้ 

เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิล ้าค่าแห่งหนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึง่องคก์รยเูนสโก ไดข้ึน้
ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็น
ความคดิของชาวครสิต์ทีต่้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการ
ป้องกนัการรกุรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาอซิุซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่หุบ
เขาดงักล่าวมรีพูรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภเูขา เพื่อเอาไวเ้ป็นทีอ่าศยั และถา้
มองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณที่สูงที่สุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีว้ท าห น้าที่เป็นป้อม
ปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 



น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื่องประดบั (Jewelly Factory) เพื่อใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีุณภาพและ
ชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี  BURCU KAYA , CAPPADOCIA โรงแรมถ า้จ าลอง(STONE CONCEPT) หรือเทียบเท่า    

   
 

วนัท่ี 7     องัการ่า – ผา่นชมทะเลสาบเกลือ – สสุานอตาเติรก์  – Anka Shopping Mall     (B/L/D)                                                     
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืององัการ่า (Ankara) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรกี 

หรอืทีม่ชีื่อตามประวตัศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 2 รองจาก

เมอืงอสิตนับูล เมอืงองัการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนทีร่าบสูงอนาโตเลยี โดยอยู่

ห่างจากเมอืงอสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง 

ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศต่างๆ ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะถ่ายภาพ และชมววิของ 

ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ สุสานอตาเติรก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal 

Ataturk ซึ่งเป็นผู้น าในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 ผู้ก่อตัง้สาธารณรฐัตุรกีและ

ประธานาธบิดคีนแรก เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที่ 2 ของตุรกดี้วย สุสานออกแบบโดย

สถาปนิกชาวตุรก ีสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบตัรตุรกทีีพ่มิพร์ะหว่างปี 1966-1987 และ 1999-

2009 จะเป็นรปู Anitkabir ดว้ย 

น าท่านช๊อปป้ิง ANKA SHOPPING MALL เป็นห้างสรรพสนิค้าชัน้น าของกรุงองัการ่าเมอืงหลวง มสีนิค้าให้

เลอืกซือ้และเป็นของฝากไดม้ากมาย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 



วนัท่ี 8     สนามบินองัการ่า – สนามบินเตหะราน                                                                   (B/-/-)                                                     
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติองัการ่า ประเทศตรุกี 

12.00น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air 

เทีย่วบนิที ่W5 119  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

14.50น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 

21.45น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Mahan Air เที่ยวบนิที่ 

W5 051  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัท่ี 9      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

07.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
 

 

 

    ****************************************************************** 

 

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

29 พ.ย. – 07 ธ.ค. 61 26,999 26,999 26,999 7,000 14,900 

13 – 21 ธนัวาคม 61 27,999 27,999 27,999 7,000 14,900 

21 – 29 ธนัวาคม 61 29,999 29,999 29,999 7,000 14,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศตรุกี ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. 

หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

 



อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Mahan Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขน าด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 



× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 

วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน 1 วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรยีดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีี่มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจาก

ทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 



 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวันเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 



 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บรกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนั

แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 



หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามที่สุด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

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

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


