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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                        (-/-/-) 
18.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ S  สำยกำร

บินมำฮำนแอร์ (W5) มีเจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5050 (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชม.) 

***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธิใ์นการเลอืกที่นั่ง

บนเคร่ืองบิน เนื่องจากการจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบินเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหน้าที่เช็คอิน ซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

วันที่สอง สนำมบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย)  - สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย - สุเหร่ำสีน ้ำเงิน - ฮิปโปโดรม  - **เฉพำะ
เดือน เม.ย.** ชมเทศกำลดอกทิวทิปท่ีสวนกึลฮำเน                                                                        (-/-/D) 

01.15 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ำน)  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพ่ือเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5112 (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.) 
08.55 น. เดินทางถึง สนำมบินอิสตันบูล (ISTANBUL AIRPORT) สนามบินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรเคีย  น าท่านผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรเคียช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ช่ัวโมง กรุณา
ปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ในฤดูหนาว ตุรเคียจะช้ากว่าไทย 5 ชม. (เร่ิม
ประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์) และฤดูร้อน (เร่ิมประมาณ มีนาคม-กนัยายน) ตุรเคียจะชา้กว่าเมืองไทย 4 ชัว่โมง 

 

**** และจ ำเป็นต้องถอดรองเท้ำก่อนเข้ำชม โปรดแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ ส ำหรับกำรเข้ำชมสุเหร่ำ  ****  

🧕  สุภำพสตรี  :: ควรสวมกำงเกงขำยำวคลมุข้อเท้ำ เส้ือแขนยำวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้ำส ำหรับคลุมศีรษะ 

👳 สุภำพบุรุษ :: ควรสวมกำงเกงขำยำว และเส้ือแขนยำว ไม่รัดรูป  
 

 ☞  น าท่านชม สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย  (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือวิหารเซนต์โซเฟีย หรือ HAGHIA 
SOFIA (ฮายาโซฟีอา) บางคนอาจออกเสียงฮาเกียโซเฟีย หรือในภาษาตุรเคียเรียก AYASOFYA เซนตโ์ซเฟีย แปลว่า 
โบสถ์แห่งปัญญาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ค าว่า "SOFIA" มาจากค าในภาษากรีกที่แปลว่า "ปัญญา" จึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกับ
นกับุญที่ช่ือ SOFIA แต่อยา่งใด เซนตโ์ซเฟียนบัเป็นส่ิงก่อสร้างจากฝีมือมนุษยท์ี่มีความสวยงามอลงัการ ตั้งอยูใ่นกรุง
คอนสแตนติโนเปิล (CONSTANTINOPLE) หรือปัจจุบนัคือกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย สุเหร่าแห่งน้ีเป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกล าดบัที่ 8 ในยคุกลาง สร้างในสมยัของจกัรพรรดิจสัติเนียน แห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ 
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☞  น าท่านชม  สุ เหร่ำสีน ้ ำเงิน  (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจาก
วิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรเคีย สามารถจุคนได้
เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึงระหว่างปี ค.ศ. 1609 -1616 โดยตั้งช่ือตามสุลต่านผูส้ร้างซ่ึงก็คือ SULTAN 
AHMED นั้นเอง 
 

  
 

 ☞ น าท่านชม  จัตุรัสสุลต่ำนอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง
แห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง 
ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลางเป็นที่ตั้ งแสดง

ประติมากรรมต่าง ๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีก
โบราณในสมยัออตโตมนัสถานที่แห่งน้ีใชเ้ป็นที่จดังาน
พิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพ้ืนที่ลานด้านหน้ามัสยิด
สุลต่านอะห์เมตซ่ึงเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้ คือ
เสาที่สร้างในอียิปต์เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 
ถูกน ากลบัมาไวท้ี่อิสตนับูลเสาตน้ที่สอง คือ เสางู และ
เสาตน้ที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7  
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 **พิเศษ** ในเดือนเมษายน น าท่านชมเทศกาลดอกทิว
ลิปที่ สวนกึลฮาเน (GULHANE PARK) สวนสาธารณะ
เก่าแก่ในย่านเมืองเก่าอิสตันบูล ที่เดิมเคยเป็นสวนด้าน
นอกของพระราชวังทอปกาปิ (TOPKAPI PALACE) ดอก
ทิวลิป เป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองอิสตันบูล มี
ที่มาจากอิหร่านเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นดอกไม้ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของธรรม
เนียมหรือวัฒนธรรมของชาวตุรกี 

 

☞ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองอังกำรำ (ANKARA)  เมืองหลวงของประเทศตุรเคีย เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสอง
รองจากอิสตนับูล มีความส าคญัทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรเคียและเป็นที่ตั้ งของ
สถานทูตประเทศต่างๆ ศูนยก์ลางของการคา้ขาย ให้ท่านอิสระพกัผ่อนบนรถชมวิวเมือง (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 5 ชม.) 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ที่พัก  OTEL 2000 หรือเทียบเท่ำ 

 
 

วันที่สำม เมืองอังกำรำ - ทะเลสำบเกลือ - เมืองคัปปำโดเกีย - นครใต้ดินซำดัค - พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ - หุบ
เขำนกพิรำบ - หุบเขำพำซำแบค                                                                                                                                  (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

☞ น าท่านเดินทางสู่  เมืองคัปปำโดเกีย (CAPPADOCIA)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คตัปาตุกา (KATPATUKA) เมือง
มหัศจรรยท์ี่ไดรั้บการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค  .ศ . 1985 เมืองน้ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพ้ืนที่ทับถมกันเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ 
ปัจจุบนัเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมส าหรับนกัท่องเที่ยวและอีก
ไฮไลทข์องเมืองน้ีคือเป็นจุดขึ้นบอลลูนที่มีวิวสวยงามที่สุด  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
 

ทะเลสำบเกลือ (LAKE TUZ)  ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดับสองในตุรเคียและเป็นระหว่างทาง แวะถ่ายรูป  
หน่ึงในทะเลสาบน ้าเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

☞ น าท่านชม นครใต้ดินชำดัค (UNDERGROUND CITY OF CHADAK) เมื่อ 2-3 พนัปีก่อนคริสตกาล ชาวคปัปา
โดเชียไดม้ีการสร้างเมืองใตดิ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภยัจากการบุกรุกของชาวโรมนั ขุดเจาะไปเร่ือยๆ จนใตพ้ื้นดินคปั
ปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถค์ริสจกัร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม ้บ่อน ้า 
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ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยงัมีอีกหลายส่วนที่ยงัไม่ไดขุ้ดคน้ ให้
ท่านไดช้มความมหัศจรรยเ์มืองใตดิ้นและเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควร 

 

 

 
 

☞ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM) สถานที่แห่งน้ีเกิดขึ้นจากการขุด
เจาะถ ้าหินหลายลูกเพ่ือท าเป็นโบสถส์ าหรับเป็น
ศูนยร์วมของผูท้ี่นับถือศาสนาคริสต์ เป็นถิ่นฐาน
ที่ตั้ งของผู้คนตั้ งแต่ก่อนคริสตกาลและยงัเป็น
สถานที่ซ่ึงชาวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภัย
การล่าสังหารจากจักวรรดิโรมัน ได้รับการขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 
ค  .ศ . 1985 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่
แสดงเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวคปัปาโด
เชียน (CAPPADOCIAN)  

 

☞ แวะถ่ายรูป หุบเขำนกพิรำบ (PIGEON VALLEY)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหนา้ผาที่ชาวเมืองโบราณไดขุ้ดเจาะ
เป็นรู เพื่อให้นกพิราบเขา้ไปท ารังอาศยัอยู ่  ชาวบา้นเลี้ยงนกพิราบไวเ้พ่ือน ามูลมาท าเป็นปุ๋ ยบ ารุงตน้ไม ้จากจุดชมวิว
สามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ )UCHISAR CASTLE) และยงัมีตน้ไมจ้ าลองที่เต็มไปดว้ยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดด
เด่น อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

☞ น าท่านผ่านชม หุบเขำพำซำแบค (PASABAG VALLEY) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคลา้ยมีหมวกวางอยู่
บนสุด อดีตเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วสถานที่แห่งน้ีเคยเป็นที่พ  านักของบาทหลวงไซมอนที่เดินทางมาเพ่ือปลีกวิเวก 
แสวงหาที่ปฏิบติัธรรมและไดม้าเจอสถานที่แห่งน้ี (HERMITAGE OF ST.SIMON) และเป็นที่นิยมส าหรับพระอีก
หลายองคใ์นเวลาต่อมา จนไดรั้บอีกสมญาว่า THE VALLEY OF THE MONKS 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
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 ที่พัก  GARDEN INN (โรงแรมถ ำ้) หรือเทียบเท่ำ 
   

วันที่ส่ี เมืองคัปปำโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปำโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ 
CLASSIC CAR* - หุบเขำอุซิซำร์ - เมืองคอนย่ำ - คำรำวำนซำรำย - เมืองปำมุคคำเล่                (B/L/D) 

เช้ำมืด คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 
 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ HILIGHT!! ขึ้นบอลลูนชมควำมสวยงำมของเมืองคัปปำโดเกียในมุมสูง (CAPPADOCIA 
BALLOON VIEW)  ☂กำรขึ้นบอลลูน นั้นเป็นสัญลักษณ์ของตุรเคีย จะพาให้ท่านเคลิมเคลิ้มไปกบัการชมพระ
อาทิตยย์ามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย แบบพาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่ง
มนตเ์สน่ห์ สัมผสับรรยากาศมุมสูง เก็บภาพที่สวยงามรอบตวั (ค่าใช้จ่ายในการข้ึนบอลลูน ราคาท่านละประมาณ 280 
USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ ทั้งนี้ .. การข้ึนบอลลูน
นั้นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม* โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญ **ประกันภัยที่ท าจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท กิจกรรมนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**) 

 
 

 

หรือ  ⭕⭕  OPTION TOUR ⭕⭕  JEEP SAFARI 
เที่ยวชมเมืองคปัปาโดเกีย ตุรเคีย หน่ึงในการ
เดินทางที่สุดประทับใจ บนเส้นทางที่ สุด
ตื่นเตน้ ตื่นตา ตื่นใจ ของเมืองประวติัศาสตร์
นับล้านปี ชมความงามของหุบเขาที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติสรรค์สร้าง (ค่าใช้จ่ายในการ
นั่ง JEEP SAFARI ราคาท่านละประมาณ 
120 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์)  
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หรือ ⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ CLASSIC CAR นั่งรถคลาสสิคเปิดประทุนชมวิวบอลลูนอย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าเป็น 
UNSEEN ของเมืองคปัปาโดเกียแห่งน้ี ที่จะตอ้งมาถ่ายรูปคู่กบับอลลูนสีสันสดใส คู่กบัรถเปิดประทุนสุดคลาสสิค 
นั่งรถเปิดประทุนสูดอากาศเยน็ๆ ยามเช้า ชมวิวบอลลูนสดใสบนทอ้งฟ้า (ค่าใช้จ่ายในการนั่ง CLASSIC CAR ราคา
ท่านละประมาณ 120 USD/ท่าน *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้* สามารถสอบถามและช าระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์) 

 

 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

 

แวะถ่ายรูป        หุบเขำอุซิซำร์ (UCHISAR 
VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาด
ใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศยั ซ่ึงหุบเขาดงักล่าวมีรู
พรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือ
มนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นที่อยู่
อาศยั 

 

   

 
 

☞ เดินทางสู่  เมืองคอนย่ำ (KONYA) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก  .ศ .ค)1077-1118) 
อาณาจกัรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรเคีย หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลีย เป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ คนส่วนใหญ่มี
อาชีพท านา มีการปลูกฝ่ินและผลไมอ้ร่อย เมืองน้ีมีประวติัที่เก่าแก่มาก เป็นที่ตั้งของสุสานเมฟลานา ผูริ้เร่ิมการท า
สมาธิแบบเป็นวงกลม ในแต่ละปีจึงมีผูแ้สวงบุญมาเยือนที่น่ีกนัเป็นจ านวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชม.) ระหว่างทางแวะถ่ายรูป คำรำวำนซำรำย        (CARAVANSARAI) ที่พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็น
สถานที่พกัแรมของกองคาราวานตาเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมยัออตโตมนั 
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เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองปำมุคคำเล่ (PAMUKKALE) แปลว่า ปรำสำทปุยฝ้ำย (COTTON CASTLE) อยู่ในเมืองช่ือ
เดียวกนั จงัหวดัเดนิซลี ประเทศตุรเคีย เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิด
จากน ้าพุร้อนที่น าแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน ปามุคคาเล่ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกบัฮี
เอราโปลิสซ่ึงเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ใน พ .ศ.2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ที่พัก  TRIPOLIS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วันทีห้่ำ เมืองปำมุคคำเล่ - เมืองเฮียรำโพลิส - ปรำสำทปุยฝ้ำย - เมืองคูซำดำซี - เมืองโบรำณเอฟฟิซุส    (B/L/D) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

☞  น า ท่ า น ช ม   เ มื อ ง เ ฮี ย ร ำ โ พ ลิ ส 
(HIERAPOLIS)  เมืองโรมันโบราณที่สร้าง
ลอ้มรอบบริเวณที่เป็นน ้ าพุเกลือแร่ร้อนซ่ึงเช่ือ
กนัว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่าน
ไปภัยธรรมชาติได้ท าใ ห้ เมือ ง น้ี เ กิดการ
พงัทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพงักระจาย
อยู่ทัว่ไป เช่นโรงละครแอมฟิเธียร์เตอร์ขนาด
ใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ 
 
 

☞ น าท่านชม  ปรำสำทปุยฝ้ำย (PAMUKKALE)  น ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน ้าใตดิ้นที่มีอุณหภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ ”ที่ตั้งอยูห่่างออกไปทาง

และท าปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิปทิศเหนือ ระเทศ เกิดเป็น
ประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จนท าให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิส
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชมความสวยงาม
ของแอ่งน ้าหินปูนธรรมชาติตดักบัหนา้ผาที่กวา้งขวางมีลกัษณะสวยงามมหัศจรรยแ์ตกต่างออกไปมากมายคลา้ยหิมะ 
กอ้นเมฆหรือปุยฝ้ายน ้าแร่มีอุณหภูมิประมาณ 33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทบัใจจนถึงเวลาอนัสมควร 
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เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

☞ เดินทางสู่  เมืองคูซำดำซี (KUSADASI)  เมืองท่าที่ส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรเคียที่เป็นสถานที่ตั้งของ
โบราณสถานที่ส าคญัส่ิงมหัศจรรยย์คุโบราณ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
 

☞ น าท่านชม เมืองโบรำณเอฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง เคยเป็นที่
อยูข่องชาว (Ionia) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้างเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถกู
รุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษตัริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมัน เข้าครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั  
 

 
 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ที่พัก  BLANCA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันทีห่ก เมืองอิซเมียร์ - ชมย่ำนเมืองเก่ำอิซเมียร์ - ม้ำไม้จ ำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล                      (B/L/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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☞ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ หรืออิซมีร์ (IZMIR) เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวนัตกของอานาโตเลีย ถือ
ว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศตุรเคีย เป็นรองแค่อิสตนับูล กบัองัการา และเป็นเมืองริมทะเล
อีเจียนที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดรองจากเอเธนส์   ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอีกทั้งยงัถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้าง
พลุกพล่านไปดว้ยผูค้นรวมไปถึงถนนที่ค่อนขา้งกวา้ง อาคารกระจกและศูนยช็์อปป้ิงที่ทนัสมยั เที่ยวชม ย่ำนเมือง
เก่ำอิซเมียร์ ห้ามพลาดกบั จตัุรัสโคนัค (KONAK SQUARE ), หอนาฬิกาอิซเมียร์ (IZMIR CLOCK TOWER) เป็น
ตน้  
 

 
 

 

 ☞ เดินทางสู่  ชำนัคคำเล่ (CANAKKALE)  เมืองท่าที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของตุรเคียมีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชีย
เช่นเดียวกบัอิสตนับูล เมืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ของสงครามโลกคร้ังที่ 1 เพราะที่ชานัคคาเล่น้ีทหาร
สัมพนัธมิตรไดย้กพลขึ้นบกและท าการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI)หรือ กลัป์ลิโปลีโดยในทุกๆปีจะมีการ
จดังานร าลึกให้กบัผูเ้สียชีวิตในวนั ANZAC DAY ทุกวนัที่ 25 เมษายน ทุกปี ในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ตุรเคียเป็นฝ่าย
พ่ายแพ ้แต่กลบัชนะในสงคราม กลัป์ลิโผลี จนท าให้นายพล มุสตาฟา เคมาล ปาชา (MUSTAFA KEMAL PASHA) 
กลายเป็นมหาวีรบุรุษส าคญัของชาติ ซ่ึงต่อมา มุสตาฟา เคมาล ปาชา ก็คือ อตาเติร์ก บิดาแห่งชาติตุรเคีย (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 

แวะถ่ายรูป ☞  HOLLYWOOD ม้ำไม้จ ำลองเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ซ่ึงอยูใ่จกลางเมืองชา
นัคคาเล่ มา้ไมเ้มืองทรอยตามเร่ืองเล่านั้นเกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทพักรีกและกรุงทรอย ต่อสู้กนันานนับสิบปี 
กองทพักรีกจึงคิดแผนการที่จะตีกรุงทรอยโดยการสร้างมา้ไม ้โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ภายในซอกต่างๆ
ของมา้และเข็นไปไวห้นา้เมืองทรอย ชาวเมืองทรอยเห็นก็นึกว่ากองทพักรีกไดถ้อยทพัยอมแพไ้ปแลว้และมอบมา้ไม้
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จ าลองเป็นของขวญั จึงเข็นเขา้ไปไวใ้นเมือง ตกกลางคืนชาวทรอยนอนหลบัหมด ทหารที่ซ่อนอยูใ่นมา้ก็ออกมาเปิด
ประตูให้กองทพักรีกเขา้มาท าการยึด และเผากรุงทรอยจนย่อยยบั ซ่ึงมา้ไมจ้ าลองแห่งเมืองทรอยที่เห็นอยู่ในเมือง   
ชานคัคาเล่ น้ีไดรั้บมาจาก  กองถ่ายท าละคร วอเนอร์ บราเธอร์ ใชถ้่ายท าละคร เร่ืองทรอย เมื่อถ่ายท าเสร็จแล้วจึงยก
ให้เป็นสมบติัของที่น่ีตั้งแต่ปี 2004   อิสระเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 
 

 
 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)  เมืองส าคญัอนัดบั 1ของประเทศ เดิมช่ือ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมือง
ที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรเคีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS) ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็น
เมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย 
(ฝ่ังอนาโตเลีย) ซ่ึงในอดีตอิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัของชนเผ่าจ านวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตนับูลมีช่ือ
เรียกแตกต่างกนัออกไป  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

 

อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  ที่พกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันทีเ่จ็ด เมืองอิสตันบูล - สนำมบินอิสตันบูล (ตุรเคีย) - สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ำน)                               (B/-/-) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

หลังรับประทำนอำหำรเช้ำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอิสตันบูล 
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12.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะรำน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5117 (บริกำรอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.) 

15.45 น. ถึง สนำมบินเตหะรำน (อิหร่ำน)  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพ่ือเดินทางสู่ ประเทศไทย 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมำฮำนแอร์  เที่ยวบินที่ W5051 (บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชม.) 

วันทีแ่ปด สนำมบินสุวรรณภูมิ 
07.25 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

********************************************** 
ระหว่ำงทำงให้ท่ำนเพลดิเพลนิกับร้ำนช้อปป้ิงสินค้ำพื้นเมืองอันเลื่องช่ือ อำทิเช่น :  

โรงงำนทอพรมสไตล์ตุรกี , โรงงำนอญัมณีประจ ำถิ่น , โรงงำนเซรำมิก , อุตสำหำกรรมเคร่ืองหนงั , ขนมตุรกีอันโด่งดัง 
 

 

หมำยเหตุ : เที่ยวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนที่) เป็นผู้บริหำร
เวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *กรณีที่บำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมที่ก ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือ
สภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอื่นแทนและจะค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวันเดินทำง 
รำคำ / ท่ำน 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

พุธ-พุธ 05-12 เมษำยน 2566 35,888 9,900 
ศุกร์-ศุกร์ 14-21 เมษำยน 2566 37,888 9,900 
พุธ-พุธ 19-26 เมษำยน 2566 33,888 9,900 
พุธ-พุธ 26 เมษำยน-03 พฤษภำคม 2566 34,888 9,900 
พุธ-พุธ 03-10 พฤษภำคม 2566 32,888 9,900 
ศุกร์-ศุกร์ 05-12 พฤษภำคม 2566 30,888 9,900 
พุธ-พุธ 10-17 พฤษภำคม 2566 30,888 9,900 
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ศุกร์-ศุกร์ 12-19 พฤษภำคม 2566 30,888 9,900 
พุธ-พุธ 17-24 พฤษภำคม 2566 30,888 9,900 
ศุกร์-ศุกร์ 19-26 พฤษภำคม 2566 30,888 9,900 
พุธ-พุธ 24-31 พฤษภำคม 2566 30,888 9,900 
ศุกร์-ศุกร์ 26 พฤษภำคม-02 มิถุนำยน 2566 28,888 9,900 

 
 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก (ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ) 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพ่ิม 3,000 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท ต่อท่าน *ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทปิไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 100 บาท/ท่าน/วนั 
 

 

เที่ยวบิน/ทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) 
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดนิทางอาจมีการสลับสับเปลี่ยน  
หรือเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้จากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง 
สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย รวมไปถึงสถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ 
 

***หนังสือเดินทางต้องเหลอือายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง  
  ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยูต่ิดกนัหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 ห้อง และ พกัเด่ียว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิมกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบิน
ก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 3,000 บำท /ต่อตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบิน ณ วันเดินทำง  
**ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่ำทิปไกด์และคนขับรถ  
ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท/ท่ำน/วัน  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำ

มำในโรงแรมที่พักและเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพักส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีกำรเรียกตรวจ) 
 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
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1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 20,000 บำท  พร้อมหนา้พาสปอร์ต หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัที่นั่งเพ่ือให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รอที่นัง่อยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 35 วนั หาก
ท่านไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯ
ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

กำรยกเลิก 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 

• ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ 

หากยงัไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตัว๋เคร่ืองบินภายในแลว้ เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทั

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมำยเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื่นๆที่อยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดย
ไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกว่า 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่น
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศและจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบินหรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ้่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 


