
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
บินด้วยสายการบิน เอตฮิัด แอร์เวย์ (EY) : ขึนเครืองสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

EY 407 BKK(กรุงเทพ) - AUH(อาบดูาบี)   .  – .  

EY 097 AUH(อาบดูาบี) – IST(อิสตนับลู)  .  – .  

EY 096 IST(อิสตนับลู)  – AUH(อาบดูาบี) .  – .  

EY 406 AUH(อาบดูาบี) - BKK(กรุงเทพ)  .  – .  

**โหลดกระเป๋าสมัภาระนําหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. (ไม่เกนิ 2 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. ** 

 

วนัที 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 
 

.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชนั  เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row T ประตู 

9 สายการบิน Etihad Airways โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  



 
 

วนัที 2 
     สนามบินอาบดูาบ ี(UAE) – อิสตนับลู – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –   

     อโุมงคเ์กบ็นําเยเรบาทนั                                                                                           (-/-/D)                 

 

01.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทยีวบนิท ีEY 407  ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

05.45น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบ ีประเทศ UAE (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 

09.30น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ Etihad 

Airways เทยีวบนิท ีEY 097  ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

13.50น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก์ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาทอ้งถนิช้ากว่า

เมอืงไทยประมาณ 4 ชวัโมง) หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เป็นเมอืงทมีคีวามสําคญัทสีุดของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตงัแต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลทตีงัอยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซงึทําให้อิสตนับูลเป็นเมอืงสําคญั

เพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทตีงัอยู่ใน  ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปีเอเชยี (ฝังอ

นาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทงั  ทวปี ทําให้เมอืงอิสตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะที

พเิศษ 

** คาํแนะนํา โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ สําหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 

การเขา้ชมสุเหร่า จาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 

สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสอืแขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สําหรบัคลุมศรีษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสอืแขนยาว ไมร่ดัรปู 

นําท่าน เข้าชม สุเหร่าสีนําเงิน (Blue Mosque) หรอืชอืเดมิคอื สุเหร่าสุลต่านห์อารเ์หมด็ท ี  (Sultan 

Ahmed Mosque) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็นการเคารพ

สถานท ีถ่ายรูปได้ หา้มส่งเสยีงดงั และกรุณาทํากริยิาใหส้ํารวม สุเหร่านีสรา้งในปี  เสรจ็ปี  (  ปี

ก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สนิพระชนมด์ว้ยอายุเพยีง  พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่  หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้้นํา

ศาสนาขนึไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพอืให้ผูค้นเขา้มสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชอืสุเหร่าสนํีาเงนิภายใน

ประดบัด้วยกระเบอืงสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชนั เป็นต้น 

ตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีใีห้สุลต่านและนางในฮาเรม็ทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี

หน้าต่าง  บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นทีฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมี

สงิก่อสร้างทอีํานวยความสะดวกให้กบัประชาชนทวัไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํา ทพีกักอง

คาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลเีรยี (Kulliye) 

นําท่านเดนิทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คอืสงิก่อสรา้งจากสมยักรกีซงึใช้เป็นสนามแข่งมา้ และการ

แข่งขนัขบัรถศกึ (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกนําไปใชใ้นภาษาฝรงัเศสดว้ย 



 
 

หมายถงึ การแข่งขนัมา้ใจกลางเมอืงมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทเีหลอืแต่ซาก

ปรกัหกัพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดตี หรอื อิสตนับลูในปัจจุบนั แมจ้ะยงิใหญ่และ

เก่าแก่ในสมยัโบราณสรา้งขนึระหว่างปี ค.ศ. -  แต่ปัจจบุนัเหลอืเพยีง เสา  ต้น คอื เสาคอนสแตนตนิ

ท ี  (Column of Constantine VII) สรา้งเมอืไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมอืศตวรรษท ี  เสาต้นท ี  คอื 

เสาง ูทเีชอืว่าสรา้งก่อนครสิกาลมา  ปี เป็นรูปสลกังู  ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขน

ยา้ยมาตงัทนีีเมอื ศตวรรษท ี  ปัจจุบนัเหลอืเพยีงครงึต้น และเสาต้นสุดท้ายคอื เสา อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ 

(Obelisk of Thutmose) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ  ปี มรีากศพัท์มาจากภาษากรกีคอื 

Obeliskos หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์จะเป็นเสาสูง สรา้งจาก

หนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงก้อนเดยีว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรยีวแหลมขนึสู่ยอดด้านบนเป็นแท่ง

สเีหลยีมสดี้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลอืบด้วยโลหะ เช่น ทองคํา 

เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นต้น เสาโอเบลสิก์เป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปะทมีตี้นกําเนิดจากอียปิต์โบราณ เป็น

สญัลกัษณ์แห่งเสน้ทางสู่วหิารเทพเจา้ ปกตจิะนิยมสรา้งขนึเป็นคู่ ตงัอยู่ ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตวัอย่างเช่น

ท ีวหิารลักซอร์ หรอื วหิารคาร์นัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลกัเป็นร่องลึกด้วยอกัษร

เฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรห์ผู้สรา้ง และเรอืงราวของการสรา้งเพอืบูชาเทพเจา้ ดงันัน เสาโอเบลสิก์จงึ

เป็นเสมอืนหนึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนัยยะแห่งทตีงัของสถานทสีําคญั หรอืสถานทศีกัดสิทิธขิองอยีปิต์นํา

ท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)  ใน  สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง เป็น

โบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมยัพระเจา้จสัตเินียน มหีลงัคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหนิอ่อน ภายใน

ตดิกระจกส ีเมอืเตริก์เข้าครองเมอืง ได้เปลยีนโบสถ์นีให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ.  ฉาบปูนทบักําแพงทปีู

ดว้ยโมเสกเป็นรปูพระเยซูครสิต์และสาวก ภายหลงัทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภณัฑท์ี

วนันีคงบรรยากาศของความเก่าขลงัอยู่เต็มเปียม โดยเฉพาะโดมทใีหญ่ทสีุดเป็นอนัดบั  ของโลกซงึมพีนืที

โล่งภายในใหญ่ทสีุดในโลก ก่อสรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตวัรบันําหนักของอาคารลงสู่พนืแทนการใช้เสาคํายนั

ทวัไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ทถีอืว่าลําหน้ามากในยุคนัน (ถอืเป็นหนึงในเหตุผลสําคญัททีําใหว้หิารฮา

เกยี โซเฟีย ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น  ใน  สงิมหศัจรรยข์องโลกยคุกลางโบราณ 

นําท่าน เข้าชมอุโมงค์เกบ็นําเยเรบาทนั (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี  

ประมาณ  ปีมาแล้ว รชัสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียน สรา้งขนึมาเพอืทําการเกบ็นําทไีหลมาจากป่าเบลเกรด 

โดยมที่อนําลาํเลยีงซงึเรยีกว่า “Aqueduct” เพอืกกัเกบ็นําเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั อุโมงคม์คีวามจุนําไดม้ากถงึ 

,  ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มคีวามยาว  เมตร กวา้ง  เมตร มเีสาคํายนั  ต้น แต่ละ

ตน้สงู  เมตร มดีว้ยกนั  แถว (แถวละ  ต้น) ความห่างของแต่ละตน้ คอื .  เมตร จดุเด่นของอุโมงคด์งั

กล่าวคอื เสาหยดนําตา (The Column of Tears) ซงึเป็นเสาทมีลีายแกะสลกัเป็นรูปหยดนําตา และ เสาศรีษะ

เมดซู่า (Medusa) ตามความเชอืกรกีโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจทอีาศยัอยูใ่ตด้นิ เสน้ผมของเมดูซ่าเป็น “ง”ู 

ตามตํานานหากใครมองเหน็ใบหน้าเธอกจ็ะกลายเป็นหนิในทนัท ีแมแ้ต่ตวัเธอเอง หากมองเหน็ตวัเองก็จะ

กลายร่างเป็นหนิเช่นเดยีวกนั เพอืเป็นการแก้เคลด็จงึมกัเหน็ศรีษะของเมดูซ่า ตงักลบัหวัหรอืตะแคง ดงันัน

การตงัรูปแกะสลกัดงักล่าวเป็นการตงัไว้เพอืให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เก็บนําดงักล่าวนันเอง แต่ละวนัจะมี



 
 

นักท่องเทยีวเดนิทางมาแวะชมจาํนวนมาก โดยปลายเสน้ทางเดนิกค็อืการไปดูหวัเมดูซ่า และภายในอุโมงคม์ี

การเลยีงปลาไว้มากมาย นักท่องเทยีวหลายท่านกนิ็ยมโยนเหรยีญบ้าง เป็นไปไดว้่าอยากให้กลบัมาอกีครงั 

ตามความเชอืการโยนเหรยีญในอ่างนําพุในเมอืงโรม ประเทศอติาล ี 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

พกัที  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

 วนัที 3       ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นังกระเช้าสู่เมืองเปอรก์ามมั – อะโครโปลิส      (B/L/D)     

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองทรอย (Troy) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง) เมอืงทมีชีอืเสยีงเล่าขานสบืต่อกนั

มาตงัแต่ในอดตี ถูกสรา้งขนึมาประมาณ 4,000 ปีทแีลว้ ชมม้าไม้จาํลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse 

of Troy) มา้ไมท้มีชีอืเสยีงโด่งดงัมากทสีุดจากมหากาพยภ์าพยนตรเ์รอืง ทรอย (Troy) ทชีาวกรกีใชอุ้บายส่ง

มา้ไมใ้ห้เมอืงทรอยเพอืเป็นของกํานัล แต่ความจรงิแอบบรรจุคนมาในม้าไมเ้พอืเขา้มาเปิดประตูเมอืงทรอย 

ใหท้หารเขา้มาตตีวัเมอืงจนทําใหเ้มอืงทรอยล่มสลาย ซงึเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศกึ

ของนกัรบโบราณ 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ปัจจุบนัเป็นเมอืงทมีี

ความสําคญัทางประวตัิศาสตร ์เดมิมชีอืว่า โบกาซ ี(Bogazi) หรอื เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มคีวามยาว 

 กโิลเมตร ส่วนทแีคบทสีุดกวา้ง .  กโิลเมตร เนืองจากตงัอยู่บนจุดแคบทสีุดของช่องแคบดารด์าแนลส ์

ใกลก้บั แหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝังของ  ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนซงึตงัอยู่รมิทะเลมาร์

มาร่าตดักบัทะเลอเีจยีน เป็นทตีงัของเมอืงทรอย  

นําท่าน นังกระเช้าไฟฟ้าขึน สู่ เมืองเปอรก์ามมั (Cable Car to Pergamum) ทตีงัตระหง่านอยู่เหนือตวั

เมอืงชานคัคาเล่ กว่า ,  ฟุต ในบรเิวณอะนาโตเลยีห่างจากทะเลอเีจยีนประมาณ  ก.ม. ทางด้านเหนือ

ของแม่นําไคซูส ซงึเป็นเมอืงโบราณของกรกีทมีคีวามสําคญัของพวกเฮเลนนิสตกิ ซงึมสีถานทที่องเทยีวที

สาํคญั คอื วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซงึเป็นทขีนานนามถงึประหนึงดงัดนิแดนแห่งเทพนิยายในสรวง

สวรรค ์บรเิวณเดยีวกนั วิหารโอลิมเปียน เซอสุ (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปัจจุบนันี

เหลอืแต่ส่วนฐานเท่านัน แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรกัษาไว้ในพพิธิภณัฑ์เปอร์กามมัทเีมอืงเบอร์ลนิ ประเทศ



 
 

เยอรมนั ชม โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็นโรงละครทชีนัทสีุดในโลก ตงัอยู่ในทําเลที

สวยงามทสีุด จุผู้ชมได้มากถงึ ,  คน อะโครโปลสิ แปลว่า นครบนทสีูง ซงึเป็นโครงสรา้งฐานในการ

ป้องกนัเมอืงของอาณาจกัรกรกีและโรมนั ซงึผู้ตงัถนิฐานในสมยันันมกัเลอืกทสีูง ซงึมกัจะเป็นเนินเขาทดีา้น

หนึงเป็นผาชนั และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทเีติบโตรุ่งเรอืงอยู่บนทรีาบเบอืงล่างทรีายล้อม

ป้อมปราการเหล่านี ชม วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion) อยู่เบอืงล่างทางตะวนัตกของตวัเมอืง สรา้ง

ถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย ์

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั  

พกัที  MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

    
 

วนัที 4         เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บา้นพระแม่มารี – เมืองคซูาดาซี – ร้านเครืองหนัง         (B/L/D)                                                    
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง)  เมอืงโบราณทมีี

การบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง เคยเป็นทอียู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซงึอพยพเขา้มาปักหลกั

สรา้งเมอืงซงึรุ่งเรอืงขนึในศตวรรษท ี  ก่อนครสิต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายดึครองโดยพวกเปอร์เซยีและ

กษตัรยิ์อเล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมอืโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขนึเป็นเมอืงหลวง

ต่างจงัหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีสองข้างทางเต็มไปด้วยซาก

สงิก่อสรา้งเมอืสมยั ,  ปีทแีล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งทสีามารถจุผู้ชมได้กว่า ,  คน ซงึ

ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี นําท่านชม หอ้งอาบนําแบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) ทยีงัคงเหลอืร่องรอย

ของหอ้งอบไอนํา ใหเ้หน็อยู่จนถงึทุกวนันี หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมี

ขนาดใหญ่มาก สรา้งโดยตเิบรอุิส จูลอุิส อาควลิา อุทศิใหก้บับดิา ชอื ตเิบรอุิส จลูอุิส เซลซุส ในปี -  

และไดฝั้งโลงศพของบดิาททีาํจากหนิเอาไวใ้ต้หอสมุดแห่งนี 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซงึเชอืกนัว่าเป็นทสีุดท้ายทพีระแม่มารอีาศยั

อยูแ่ละสนิพระชนมใ์นบา้นหลงันี   



 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองคซูาดาซี (Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงท่าเลยีบชายฝังทะเล

ของประเทศตุรก ีซงึทําให้ในอดตี เมอืงนีเป็นเหมอืนท่าเรอืขนส่งสนิค้า เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงเรอืงการผลติ

เครอืงหนังคุณภาพสงูส่งออกไปทวัโลก 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลิตเครืองหนัง (Leather Factory) ซงึประเทศตุรกเีป็นประเทศทมีฐีานการผลติ

เครอืงหนังคุณภาพสูงทสีุดอนัดบัต้นๆของโลก ทงัยงัผลติเสอืหนังใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace , 

Prada , Michael Kors อกีด้วย อสิระให้ท่านเลอืกชมผลติภณัฑจ์ากเครอืงหนัง และ สนิค้าพนืเมอืงตาม

อธัยาศยั 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

พกัที MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัที 5    ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                       (B/L/D)                                                    
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เมอืงทมีนํีาพุเกลอื

แร่รอ้นไหลทะลุขนึมาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนทไีหลลงสู่หน้าผา จนเกดิผลึ

ขนึกงึสถาปัตยกรรม 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนําพุเกลอืแร่รอ้นนีไดก้่อใหเ้กดิ

ทศันียภาพของนําตกสขีาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซยีมทําให้เกดิเป็นแก่งหนิสขีาว

ราวหมิะขวางทางนําเป็นทางยาว ซงึมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

(Hierapolis) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทสีรา้งลอ้มรอบบรเิวณทเีป็นนําพุเกลอืแร่รอ้น ซงึเชอืกนัว่ามสีรรพคุณใน

การรกัษาโรค เมอืเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิด้ทําให้เมอืงนีเกิดการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั

กระจายอยู่ทวัไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ 

วหิารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

พกัที  NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   



 
 

                         
 

วนัที 6     คอนยา่ – พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า – เมืองคปัปาโดเกีย – ระบาํหน้าท้อง                     (B/L/D)                                                    

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง)  ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ทพีักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 

(Caravansarai) เป็นสถานทพีกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทนีักบวชในศาสนาอสิลามทํา

สมาธ ิโดยการเดนิหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุ่ย ส่วนหนึงของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา

ลุคดนิ รมู ีอาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดบัฝาผนังแบบมุสลมิ และยงัเป็นสุสานสําหรบัผู้ตดิตาม สานุศษิย ์บดิา 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) เป็นบรเิวณทอียู่

ระหว่าง ทะเลดํา กบั ภูเขาเทารุส มคีวามสําคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึงของเส้นทางสายไหม 

เสน้ทางคา้ขายแลกเปลยีนวฒันธรรม ททีอดยาวจากตุรกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพนืทพีเิศษ ทเีกดิจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมอืประมาณ  ล้านปีมาแล้ว ทําให้ลาวาทีพ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล 

กระจายไปทวับรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชนัใหม่ขนึมาจากนันกระแสนํา ลม ฝน แดด และหมิะ ได้ร่วมด้วย

ช่วยกนั กดัเซาะกรอ่นกนิแผ่นดนิภเูขาไฟไปเรอืยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลก

ตาน่าพศิวง ทเีต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (ควํา) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง ดูประหนึง

ดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพนืเมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชอื คปัปาโด

เกีย (Cappadocia) เป็นชอืเก่าแก่ภาษาฮติไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทอีาศัยอยู่ในดนิแดนแถบนี) แปลว่า 

“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจบุนันีกย็งัเลยีงมา้กนัอยูบ่รเิวณนี อกีทงั ยงัมเีมอืงใต้ดนิทซ่ีอนอยู่ใต้เมอืงคปัปา

โดเกยี ถือเป็นเมอืงใต้ดนิโบราณทใีหญ่ทสีุดในโลกก็ว่าได้ เพราะทเีมอืงใต้ดนิแห่งนีขุดลกึลงไปถงึ  ชนั 

ประมาณ  เมตร และภายในเมอืงใต้ดนิยงัแบ่งซอยเป็นห้องย่อย เฉพาะทเีมอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใต้ดนิ

มากถงึ  แห่งและถ้ารวมทงัเมอืงอนืๆ ดว้ยก็เกอืบๆ  แห่งเลยทเีดยีว และยงัมกีารขุดเชอืมกนัระหว่าง

แต่ละเมืองอีกด้วย  ซึงภายในเมอืงใต้ดินมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนํา ห้องอาหาร ห้อง

ประชุม คอกสตัว์ โบสถ์  บ่อนํา บางหอ้งเป็นห้องโถงกวา้งว่ากนัว่าสามารถจุคนได้มากกว่า ,  คน เลย



 
 

ทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ต้พภิพแห่งนี ทางองค์กรยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนเมอืงใต้ดนิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี 

เป็นสถานทมีรดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พิเศษ พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบาํหน้าท้อง (Belly Dance) ซงึเป็นการ

เต้นรําทเีก่าแก่อย่างหนึง เกิดขนึมาเมอืประมาณ ,  ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอรเ์รเนียน นัก

ประวตัศิาสตร์เชอืกนัว่า ชนเผ่ายปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุ่มสําคญัทไีดอ้นุรกัษ์ระบําหน้าท้องให้มมีาจนถึงปัจจุบนั 

และการเดินทางของชาวยิปซีทําให้ระบําหน้าท้องแพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะทโีดดเด่น 

สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกใีนปัจจบุนั 

พกัที  BURCU KAYA , CAPPADOCIA โรงแรมถาํจาํลอง(STONE CONCEPT) หรือเทียบเท่า  

    
 

วนัที 7 
    นครใต้ดิน – พิพิทธภณัฑเ์กอราม่า – หบุเขาอซิุซาร ์– โรงงานพรม / เซรามิค /   

    เครืองประดบั –  เมืององัการ่า                                                                             (B/L/D)                                                    

   

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 

** สําหรบัท่านใดทีสนใจขึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออก

จากโรงแรม ประมาณ .  น. โดยมีรถท้องถินมารบัไปขึนบอลลูน เพือชมความสวยงามของเมือง

คปัปาโดเกียในอีกมมุหนึงทีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ  ชวัโมง ค่าใช้จ่ายเพิมเติม

ในการขึนบอลลูนอยู่ทีท่านละ ประมาณ  เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึนอยู่กบัฤดกูาล โปรด

ทราบ ประกนัอุบติัเหตุทีรวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูน และ เครืองร่อนทุก

ประเภท ดงันันขึนอยู่กบัดลุยพินิจของท่าน ** 



 
 

 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสถานททีผีู้นับถอืศาสนาครสิต์ใชห้ลบภยัชาวโรมนั 

ทตี้องการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาครสิต์ เป็นเมอืงใต้ดนิทมีขีนาดใหญ่ มถีึง 10 ชนั แต่ละชนัมคีวาม

กว้างและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ทําเป็นหอ้งๆ มทีงัหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ ห้องโถงสําหรบัใชป้ระชุม 

มบ่ีอนํา และระบบระบายอากาศทดี ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วงอาจค่อนขา้ง

แคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้

นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็นเมอืงทตีงัอยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานา

โตเลยีในประเทศตุรกี เกอเรเมตงัอยู่ในบรเิวณทเีป็นทตีงัถินฐานของผู้คนมาตงัแต่สมยัโรมนั และเป็นททีี

ชาวครสิเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที หลบหนีภยัจากการไล่ทําร้ายและสงัหารก่อนทคีรสิต์ศาสนาจะเป็น

ศาสนาทไีด้รบัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรด ิทจีะเหน็ได้จากครสิต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที

ตงัอยู่ในบรเิวณนี เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในด้านการทอพรม และ การผลติเครอืงเซรามคิลําค่าแห่งหนึง ทมีี

ชอืเสยีงโด่งดงัไปทวัโลก 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซงึองคก์รยเูนสโก ได้

ขนึทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี ใหเ้ป็นมรดกโลก ซงึเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง ค.ศ.  ซงึ

เป็นความคดิของชาวครสิต์ทตีอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขุดถําเป็นจาํนวนมากเพอืสรา้งโบสถ์ และยงัเป็น

การป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอินืทไีมเ่หน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู่ หบุเขาอซิุซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นทอียู่อาศยั ซงึ

หุบเขาดงักล่าวมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขุด อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทวัทงัภูเขา เพอืเอาไวเ้ป็นทอีาศยั 

และถ้ามองดีๆ จะรูว้่าอุซซิาร ์คอื บรเิวณทสีูงทสีุดของบรเิวณโดยรอบ ดงันันในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีว้ทําหน้าที

เป็นป้อมปราการทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดส่องขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน

เครืองประดบั (Jewelly Factory) เพอืใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิค้าพนืเมอืงทมีคีุณภาพ

และชอืเสยีงโด่งดงัไปทวัโลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมืององัการ่า (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศตุรก ี

หรอืทมีชีอืตามประวตัศิาสตรว์่า Angora เป็นเมอืงหลวงของตุรกใีนปัจจุบนั และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั  รอง

จากเมอืงอสิตนับูล เมอืงองัการาตงัอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกบีนทรีาบสูงอนาโตเลยี 

โดยอยู่ห่างจากเมอืงอสิตนับูลทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ  กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นทตีงัของ

รฐับาลกลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั 

พกัที ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัที      อิสตนับลู – พระราชวงัโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั                     (B/L/D)                                                    

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองอิสตนับลู (Istanbul) เป็นเมอืงทมีคีวามสําคญัทสีุดของประเทศตุรก ีมปีระวตัศิาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตงัแต่ก่อนครสิตกาล มทีําเลทตีงัอยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซงึทําให้อสิตนับูลเป็น

เมอืงสําคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทตีงัอยู่ใน  ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง Thrace ของบอสฟอรสั) และทวปี

เอเชยี (ฝังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทงั  ทวปี ทําใหเ้มอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์

เฉพาะทพีเิศษ 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเข้าชม พระราชวงัโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมซดิ (Abdul 

Mecit) ในปี  ใช้เวลาสรา้งถงึ  ปี สรา้งดว้ยหนิอ่อน ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบัตะวนัตก ตวั

อาคารยาวถึง  เมตร ตงัอยู่รมิชายฝังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรสับนฝังทวีปยุโรปจุดเด่นของ

พระราชวงัแห่งนีคอื มกีารประดบัตกแต่งด้วยความประณีตวจิติรตระการตา มทีงัเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ 

เครอืงแกว้เจยีระไน และรปูเขยีน รปูถ่ายต่างๆ และทมีชีอืเสยีงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวญัจาก

ประเทศอังกฤษทีสงัทําจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ทีสุดในโลกหนักถึง ,  กิโลกรมั ประดับดวงไฟ 

มากมายถงึ  ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทใีหญ่ทสีุดในโลก เสาหนิอ่อนบนัไดทางขนึหอ้งโถงตรงราวทําดว้ย



 
 

ไมว้อลนัต ลูกกรงราวบนัไดทําด้วยแก้วครสิตลั พรมชนัเลศิราคาแพงทสีุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศ

ตุรก ีเครอืงแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยีทดีทีสีุดของประเทศสาธารณรฐัเชก็ หนิอ่อนจากอยีปิต์มาทําหอ้งอาบนํา 

(ซาวน่า) ในรูปแบบทเีรยีกว่า เตอร์กิชบาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิทปีระดบัประดาอยู่ในพระราชวงัแห่งนี คอื

เฟอรน์ิเจอร์ทดีทีสีุดจากทวัทุกมุมในโลก ทน่ีาสงัเกตคอืมนีาฬิกาวางประดบัไว้มากมาย ทุกเรอืนจะชบีอก

เวลา :  น. อันเป็นเวลาทีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันที  

พฤศจกิายน  และมรีูปภาพเหมอืนของสุลต่านหลายพระองค์ทน่ีาสนใจคอื รปูสุลต่านอบัดุล อาซสิ ผู้มี

รปูรา่งใหญ่มาก สงู  เซนตเิมตร มนํีาหนัก  กโิลกรมั โปรดกฬีามวยปลํา ขมีา้ ยงิธนู เป็นสุลต่านองค์

แรกทเีสดจ็เยอืนต่างประเทศ เช่น อยีปิต์ ฝรงัเศส องักฤษ เบลเยยีม เยอรมนี ออสเตรยี และฮงัการ ีทน่ีาทงึ

และประหลาดใจก็คอื ทุกๆ อย่างในพระราชวงัเป็นของดงัเดมิ มไิด้ถูกขโมยหรอืทําลายเสยีหาย การเขา้ชม

ภายในพระราชวงัก็ต้องเขา้ชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มเีวลา มมีคัคุเทศก์ของวงันําชมทลีะห้องทลีะอาคาร มี

เจา้หน้าทคีอยควบคุมอยู่ทา้ยคณะ คอยดูแลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่ห้องใดห้องหนึงนานเกนิไป ไม่ใหจ้บัต้อง

สงิของต่างๆ และตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพอืป้องกนัไม่ใหพ้นืปารเ์กต์อนัสวยงามตอ้งสกึหรอ 

รวมทงัพนืพรมอนัลําค่าเสยีหาย บรเิวณรอบนอกยงัมปีระตูทางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยานดอกไม ้

นําพุ สระนํา รปูปัน รปูสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าชนืชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็น

อยา่งยงิ ** เวลาเปิด-ปิด . - .  น. (ปิดทุกวนัพฤหสับด)ี ** 

นําทา่น ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซงึเป็นช่องแคบทเีชอืมทะเลดํา (The Black 

Sea) กบัทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ  กโิลเมตรความกว้างเรมิตงัแต่  

เมตร จนถงึ  กโิลเมตร ช่องแคบนี ถอืว่าเป็นจุดบรรจบกนัของสุดขอบทวปียุโรปและสุดขอบทวปีเอเซยี ซงึ

นอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจดุยทุธศาสตรท์สีาํคญัยงิในการป้องกนัประเทศตุรกอีกี

ด้วย ขณะล่องเรอืท่านจะได้เพลดิเพลินกบัทศันียภาพอันสวยงามของรมิฝังช่องแคบแห่งนี ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีงัหลาย  

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

พกัที  GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วนัที      สไปซ์มาเกต - สนามบินอิสตนับลู – สนามบินอาบดูาบ ี                                        (B/-/-)                                                    

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ สไปซ์บาซาร ์(Spice Bazaar) หรอืตลาดเครอืงเทศตงัอยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทนีีถอื

เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทใีหญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับลู สรา้งขนึตงัแต่ช่วงปี ค.ศ.  โดยเป็น

ส่วนหนึงของศูนย์การค้าเยนี คามี สินค้าทีจําหน่ายส่วนใหญ่คือเครอืงเทศเป็นหลัก นอกจากนียงัมถีัว

คุณภาพดชีนิดต่างๆ รงัผงึ นํามนัมะกอก ไปจนถงึเสอืผา้เครอืงประดบัอกีดว้ย 

นําทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับลู ประเทศตรุกี 



 
 

15. 5น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบูดาบี ประเทศ UAE โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทยีวบนิท ีEY 096  ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

20.25น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุอาบดูาบี ประเทศ UAE (เพอืแวะเปลยีนเครอืง) 

23.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways 

เทยีวบนิท ีEY 406  ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

 

วนัที       กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                 (-/-/-) 

 

. 5 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดทีจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครงัก่อนทาํการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์งันีเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เดก็  ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดียว 

เพิม 

อตัรา ห้องละ 

06 – 15 กมุภาพนัธ ์62 29,999 29,999 29,999 7,500 

19 – 28 มนีาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,500 

 

** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 75 ดอล

ล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยส่วนนี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 



 
 

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

(ไม่มีทีนังบนเครืองบิน) 
 

** ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพือการท่องเทียว ประเทศตรุกี ไม่

จาํเป็นต้องยนืขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน  วนั ต่อครงั **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทยีวใด เทยีวหนึง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทเีป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า  

  สมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนํีาหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึนเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก.   

  (ไมจ่าํกดัจาํนวนชนิ แต่ทงันเีจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบยีประกนัอุบตัเิหตุในการเดินทางท่องเทยีวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 



 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถนิ ตามธรรมเนียม 75 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 

 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกินกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทนีงับนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทงันีขนึอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วัน ก่อนออกเดินทาง มดัจําท่านละ 17,000 บาท และตัดทีนังการจอง

ภายใน  วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี กรณุาชําระเงนิใน วนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลําดบั 

เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง  วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงอืนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระมาแล้วทงัหมดทงันี 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวให้แก่

นักท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนีงัตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 
 

 กรณตี้องการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลยีนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลอืนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทงัสนิ 

 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีนึตํา อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน 

เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืนต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

 กรณีทที่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หน้าทก่ีอนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

 กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย  

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร ์เพอืให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชอืผู้เดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีที

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

 กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพอืใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 
 

 อตัราทวัรน์ ีเป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเทยีวทเีดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ใหบ้รกิารจะต้องหวงัสนินําใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรอืงปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนีเพอืมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแล้ว สถานทที่องเทยีว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงอืนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีาํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

 กรณทีที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันันกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทยีงัไม่แ (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวั



 
 

เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวั

เครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 

 เกยีวกบัทนีงับนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืกทนีังบนเครอืงบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทสีุดใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

 ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชนักนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เข้าเมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธใินการคนืค่าใชจ่้ายใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหนึงทงัสนิ 

 ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทงัสนิแทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน 

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทที่านตอ้งการ  

 รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

*เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


