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TURKEY DELIGHT 8D5N-TK (ตรุกี ดีไลท)์ 

ตรุกี 8 วนั 5 คืน สายการบินเตอร ์กิชแอรไ์ลน ์TK 
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รวมเดินทางสมัผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกบัประวัติศาสตรท์ี่ยิ่งใหญ่

และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  
Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี!Bracelet Evil Eye เครื่องรางน าโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 ชิ้ น 

แถมฟร!ี! ชาทอ้งถ่ินคุณภาพที่ท ามาจากทบัทิมหรือแอปเป้ิล  ท่านละ 1 กล่อง 

****(สงวนสิทธิ์ส  าหรบักรุป๊ท่ีออกเดินทาง 15 ท่านขึ้ นไปเท่าน้ัน)**** 

พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
บินตรงกับสายการบินประจ าชาติ Turkish Airlines 
พกัโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่แรก กรุงเทพฯ           (-/-/-) 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วัน 
ค า่ 

โรงแรมท่ีพกั 
หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

2 
อิสตนับูล-สุเหร่าสีน ้าเงนิ-ฮิปโปโดรม-สวนดอกทิวลปิ อีเมอรก์นั 

พารค์- สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-เมืองหลวง องัการ่า 
- O O 

ANKARA SERGAH 
HOTEL 

3 
เมืององัการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใตด้นิ 
(UNDERGROUND CITY)- “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance-
เมืองคปัปาโดเกีย 

O O O 
CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

4 
ข้ึนบอลลนู-ชมโรงงานจิวเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิค-พิพิธภณัฑ์

กลางแจง้ เกอเรเม-หุบเขาอซุิซาร-์เมอืงปามคุคาเล ่
O O O 

PAMUKKALE 
LYCUS RIVER 

HOTEL 

5 
ปราสาทปุยฝ้าย –เมอืงเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมือง

โบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคซูาดาซึ Kusadasi 
O O O 

KUSADASI MARINA 
HOTEL & SUITES 

6 
วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ -โบสถน์กับุญเซนต ์จอหน์-รา้นขนม 

Turkish Delight-เมอืงโบราณเปอรก์ามัม-วิหารแดง คึซึลอฟัลู   
O O O 

CANAKKALE 
TUSAN HOTEL 

7 
มา้ไมจ้  าลองเมอืงทรอย-กรงุอิสตนับูล-ล่องเรือชอ่งแคบบอส

ฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-ย่าน BALAT & FENNER 
O O - - 

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 
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20.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ

บินTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร ์U ประตู 9 ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ

และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เท่ียวบินท่ี TK-69 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง อิสตนับูล-สุเหร่าสีน ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-สวนดอกทิวลิป อีเมอรกั์น พารค์- สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย-เมืองหลวง องัการ่า     (-/L/D) 

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) 

** ขอ้ก าหนด โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรับการเขา้ชมสุเหร่า และ จ  าเป็นตอ้งตอ้งถอดรองเทา้

ก่อนเขา้ชม** 

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมขอ้เทา้ เส้ือแขนยาวคลุมขอ้มือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผา้

ส าหรบัคลุมศีรษะ 

สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เส้ือแขนยาว ไม่รดัรูป 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าท่ีมี

สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบ

จากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สามารถจุ

คนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผูส้ร้าง

ซึ่งก็คือ Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุด

ศูนย์กลางแห่งการท่องเท่ียวเมืองเก่า สรา้งข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรม

ต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้ับการขยายใหก้วา้งขึ้ นตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้

เป็นท่ีจัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นท่ีตั้งของเสาโอเบ
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ลิกส3์ ตน้ คือเสาท่ีสรา้งในอียิปต์เพ่ือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ากลบัมาไวท่ี้อิสตันบูลเสาตน้ท่ีสอง คอื 

เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือเสาคอนสแตนตินท่ี 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์

ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจา้

จักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพ่ือเป็นโบสถ์ของ

ศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวกท่ีนับถือ

ศาสนาคริสต์กบัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอ านาจเหนือตุรกีจึงไดส้รา้ง โบสถ์

เซนต์โซเฟีย ข้ึนใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 

พระองค์ตอ้งการใหเ้ป็นส่ิงสวยงามท่ีสุดไดพ้ยายามหา ส่ิงของมีค่าต่างๆมาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้ี

การเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยใน

สภาพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮัมเหม็ดท่ี 2 มีอ านาจเหนือตุรกี และเป็นผู ้

นับถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขต

ประวตัิศาสตรท่ี์ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงัทอปกาปึ สรา้ง

ข้ึนโดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีก

จ านวนมาก ณ จุดท่ีสรา้งพระราชวงัแห่งน้ีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมารม์า

ร่าไดอ้ย่างชัดเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมนั พระราชวังแห่งน้ีมีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพาร

อาศยัอยู่รวมกนัมากถึงสี่พนักว่าคนน าท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดง 

ทรพัยส์มบตัิขา้วของเครื่องใชส่้วนพระองคเ์ครื่องเงินต่างๆ มากมาย 
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จากน้ันเดินทางสู่ เมืององัการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ANKARA SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืององัการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใตดิ้น (UNDERGROUND CITY)- “ระบ าหนา้

ทอ้ง”หรือ Belly Dance-เมืองคปัปาโดเกีย (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมืองอังการ่า (ANKARA) หรือท่ีมีชื่อตามประวตัิศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และ

เป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศ

ตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูล ทางทิศตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 

450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ  และสถานเอกอัครราชทูตประเทศ

ต่างๆ ในตุรกี ความส าคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รุง

องัการาเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดับ ๒ ของตุรกี และอนัดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะท่ีนคร

อิสตันบูล เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มาราน้ัน กรุงอังการาก็เป็นศูนย์กลางทางการคา้และ

เครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ท่ี

เช่ือมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรท่ีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่

ตุรกีดว้ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดยเกีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt 

Lake) 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (UNDERGROUND CITY) ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็น

มรดกโลก เมืองใตด้ินของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกนัเป็นสถานท่ีท่ีผูนั้บถือศาสนา

คริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมนัท่ีตอ้งการท าลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตด้ินท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละชั้นมี

ความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มีท้ังหอ้งครัวหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงส าหรับใช้
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ประชุม มีบ่อน ้ าและระบบระบายอากาศท่ีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วง

ค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไม่ได ้ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชมการแสดงพ้ืนเมือง “ระบ าหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ร าท่ีเก่าแก่อย่างหน่ึงเกดิ

ข้ึนมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียนนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่า

ยิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญท่ีไดอ้นุรักษ์ระบ าหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีท า

ใหร้ะบ าหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบ าหน้าทอ้ง

ตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) / เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรค โควิด-

19 การแสดงระบ าหนา้ทอ้งอาจมีการงดจัดการแสดงในบางวัน และหากวันเดินทางของคณะ ตรงกับ

วันท่ีงงแสดง ทางผูจ้ดัขออนุญาตยกเลิกรายการน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมสไตลถ์ ้า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

**หมายเหตุ:กรณีหอ้งพกัโรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกัน** 

วันที่สี่ ขึ้ นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิค-พพิิธภณัฑก์ลางแจง้ เกอเรเม- 

 หุบเขาอุซิซาร-์เมืองปามุคคาเล่ (B/L/D) 

** ส าหรบัท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมความ

งดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

(ค่าข้ึนบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 220-250 USD) 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวรร์ี่และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื้ อสินคา้และของท่ีระลึก 
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หุบเขาเกอเรเม่ ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของผูค้นมาตั้งแต่สมัยโรมนั และเป็นท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุค

แรกใชใ้นการเป็นท่ีหลบหนีภัยจากการไล่ท าร้ายและสังหารก่อนท่ีคริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาท่ีไดร้ับการ

ประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ ท่ีจะเห็นไดจ้ากคริสต์ศาสนสถานจ านวนมากมายท่ีตั้งอยู่ในบริเวณน้ี  

หุบเขาเดฟเรนท์ หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley) เป็นท่ีรู้จักกันในชื่อเรียกว่า หุบเขาแห่งมโนคติ 

(Imaginary Vally) และ หุบเขาสีชมพู (Pink Valley) ท่ีมีชื่อว่าหุบเขาแห่งมโนคติก็เน่ืองมาจากบรรดาหินรูปทรง

แปลกประหลาดซึ่งมีอยู่จ านวนมากมายท่ีชวนใหต้อ้งใชจ้ินตนาการในการมอง  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ซึ่งหุบ

เขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ท้ังภูเขา เพ่ือเอาไวเ้ป็นท่ีอาศยั และ

ถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร์ คือ บริเวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว ้ท าหน้าท่ีเป็น

ป้อมปราการท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่รอ้นไหลทะลุข้ึนมาจากใตด้ินผ่านซากปรกัหกัพงัของ

เมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) 

ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็นสถานท่ีพักแรมของกอง

คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่หา้ ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -ชม

โรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi - (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็น

ชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาว 

ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะไดส้ัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสรา้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็น

น ้าพุเกลือแร่รอ้นซึ่งเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้ าใหเ้มืองน้ีเกิดการ

พงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทัว่ไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไรเช่น โรงละคร

แอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ  

  

 

 

 

 

 

 

 

   จากน้ันน าท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปูท่ีนอน เส้ือผา้  

เป็นตน้ เป็นสินคา้ท่ีผลิตดว้ยคอตตอน100%  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองหนังขั้นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการ

เป็นนายแบบและนางแบบเส้ือหนังต่างๆตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหน่ึง 

เคยเป็นท่ีอยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ่งรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 

ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื่อ

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อน

ผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากส่ิงก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละคร

กลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันน้ี น าท่านชม หอ้งอาบน ้าแบบ

โรมันโบราณ (ROMAN BATH)ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบราณ 

ท่ีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวาน

และฝีมือประณีต 
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น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 

ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางการคา้อีกเมืองหน่ึงของตุรกี  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั KUSADASI MARINA HOTEL & SUITES หรือเทียบเท่า 

วันที่หก วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ -โบสถนั์กบุญเซนต ์จอหน์-รา้นขนม Turkish Delight- 

 เมืองโบราณเปอรก์ามัม-วิหารแดง คึซึลอฟัลู (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยย์ุคโบราณ ท่ี

ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้  

และแวะถ่ายรูป โบสถน์ักบุญเซนต ์จอหน์ (St. John CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ท่ีออกเดินทางเผยแพร่

ศาสนาไปทัว่ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE 

มสัยิดอิสอิสเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีและส าคญัท่ีสุดซึ่งสะทอ้นถึงจุดส้ินสุดของยุคจกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลาย

คริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากน้ีมสัยิดแห่งน้ียงัเป็นท่ีประทับของมสัยิดเมยยาดในดามสักสั มสัยิด Isa bey ก่อตั้ง

ข้ึนบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ท่ีมองเห็นพ้ืนท่ีและมี harem ขนาดใหญ่ท่ีมีสอง naves และ

ประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่  

จากน้ันน าท่านซื้ อขอฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม Turkish Delight ของฝากข้ึนชื่อของประเทศตุรกี  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเปอรก์ามัม (Pergamum) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 

1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดา้นเหนือของแม่น ้าไคซูส ซึ่ง

เป็นเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความส าคัญของพวกเฮเลนนิสติก ไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2014 ชมวิหารแดง คึซึลอัฟลู (Kiziln Avlu หรือ Red 

Basilica) วิหารแดงภายในอชัเคลปิโลน ประมาณว่าสรา้งในศตวรรษท่ี 10 เพ่ือถวายแด่เทพเซราพิส (ถ่ายรูป

ดา้นนอก) จากน้ันใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศของเมือง เปอรก์ามมั  

จากนั้นน าท่านสู่เมืองชานัคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม. 
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่เจ็ด มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-

ย่าน BALAT & FENNER (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หลังจากน าท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพ่ือชม มา้ไมจ้  าลองเมืองทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้น

กลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าใหก้รุงทรอยแตกสงครามมา้ไม ้เป็นสงครามท่ีส าคัญต านานของ

กรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้

คิดแผนการท่ีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้ าลองขนาดยกัษ์ท่ีเรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกได้

เขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ท าการเข็นไปไวห้น้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์ว่าชาวกรีก

ยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้

ถอยทัพไปแลว้ก็ท าการเข็นมา้โทรจนัเขา้มาในเมืองแลว้ท าการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับ

กนัหมด ทหารกรีกท่ีซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ท าการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมือง

แลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอยได ้ก่อนท่ีจะท าการเผาเมืองทรอยท้ิง  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล  เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ

ตุรกี  ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรสั  ซึ่งท าใหอ้ิสตันบูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ในทวปี 

คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ังบอสฟอรสั) และ ทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย)  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งท าใหป้ระเทศตุรกีไดร้บั

สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเน่ืองจากเป็นเสน้ทาง

เดินเรือท่ีเช่ือมทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ Rumeli Castle 

และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส าคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหร้ถยนต์สามารถวิ่งขา้มฝ่ังยุโรป

และเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวท้ังส้ิน 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนท่ียาว

เป็นอนัดับ 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดับท่ี 21) ขณะท่ีล่องเรือพรอ้มดื่มด า่กบับรรยากาศสอง

ขา้งทาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีท่ีสรา้ง

ไดส้วยงามตระการตา  
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น าท่านสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซื้ อของฝากไดใ้น

ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานข้ึนชื่อและถัว่

หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

 

 

จากน้ันใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกบัการชมเมืองอีสตันบูล รูปแบบสไตลเ์มืองเก่า น้ันคอื 

ย่าน FENER & BALAT ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมอืงเก่าของกรุงอีสตันบูล โดยอยู่ฝ่ัง

บริเวณเขตยุโรป ท่านจะไดส้มัผัสความคลาสสิคของตึกเก่า ท่ีปลูกสรา้งตามแนวสนัเขาเล่นระดับแบบมี

เอกลกัษณ์ และท่ีส าคญัยงัสวยงาม ดว้ยสีสนัสดใส สะดดุตา น่ามอง จนท าใหเ้กิดเป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ เก๋ๆ 

มากมายในเขตชุมชนแห่งน้ี และน่าแปลกใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความสงบเงียบ และเป็นมิตรของผูค้นใน

ย่านน้ี ท าใหท่้านแทบไม่เชื่อเลยว่าก าลงัเดินเท่ียวอยู่ ณ เมืองอิสตนับูล จนชมุชนน้ีไดถู้กขนานนามจาก

นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนว่า ซิงเกวเตเล่ แห่งตุรก ี

 

 

   

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

วันทีแ่ปด เมืองอิสตนับูล-กรุงเทพฯ       (B/-/-) 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที่ยวบินท่ี TK-68 ใชเ้วลาเดินทาง 

  ประมาณ 10 ชัว่โมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.25 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทับใจ  

 

 

**ก่อนท าการจองทวัรทุ์กครั้ง กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพ่ิม 

ไฟลท์ขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.10+1 

ไฟลท์ขากลบั TK68 IST-BKK 01.45-15.25 

14-21 พ.ค. 65 

28 พ.ค.-04 มิ.ย. 65 
34,888 บาท 8,500 บาท 

02-09 มิ.ย. 65 

18-25 มิ.ย. 65 

08-15 ก.ค. 65 

09-16 ก.ค. 65 

16-23 ก.ค. 65 

22-29 ก.ค. 65 

23-30 ก.ค. 65 

27 ก.ค.-03 ส.ค. 65 

05-12 ส.ค. 65 

06-13 ส.ค. 65 

11-18 ส.ค. 65 

19-26 ส.ค. 65 

20-27 ส.ค. 65 

03-10 ก.ย. 65 

10-17 ก.ย. 65 

17-24 ก.ย. 65 

24 ก.ย.-01 ต.ค. 65 

01-08 ต.ค. 65 

31,988 บาท 8,500 บาท 

07-14 ต.ค. 65 

08-15 ต.ค. 65 

12-19 ต.ค. 65 

14-21 ต.ค. 65 

15-20 ต.ค. 65 

16-23 ต.ค. 65 

17-24 ต.ค. 65 

21-28 ต.ค. 65 

22-29 ต.ค. 65 

34,988 บาท 8,500 บาท 

UPDATE 23 APR 22 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จ านวน 15 ท่านขึ้ นไป** 

**ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 



(TUR-NDOM8D-TK) 
 

ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตาม

ธรรมเนียม ค่าทิปรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) รวมไป

ถึงเดก็อายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั 

 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้ประเทศตุรกี (อยา่งใด อย่างหน่ึง) 

วัคซนี พาสปอรต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยนืยนัการรบัวัคซีนครบ 2 โดส  

ใบรบัรองผลการตรวจโควิด-19 - Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชัว่โมง) 

 

หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอ่นท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละ 1 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรมั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
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**ประกันภยัท่ีท าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูนและเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซื้ อ  

Optional Tour ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทัวรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1-2 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

 ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น คนขับรถ หัวหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน 

ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 USD เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) รวมไปถึงเด็กอายุ

มากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั  

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ 

และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค าแนะน าในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ าท่านละ 

15,000 บาท ภายใน 1 วนั คร่ึง หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวันท่ี 

2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทันที หากยังไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และ

หากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม 

มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีท า

รายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนาม

ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้ น 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระ

เงินค่าบริการต่างๆท้ังหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 
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2.1 แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขตัฤกษ์ 

ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วัน ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายตามจริงมากกว่า

ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้

คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 

วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วน

หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริงท้ังหมด 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์ถึง

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 

2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ 

อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ 

กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง 

(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัด

รตั และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกับ สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นั

ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
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2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหนั อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ กรณีน้ี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ประมาณ 20-30 วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ ชั้น

ประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยท้ังน้ีการตัดสินใจ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจ

ของเจา้หน้าท่ีสายการบินเป็นส าคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป ราคาประหยดัท่ีสุด) 

 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะ

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัิของเคาท์เตอร ์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ท้ังฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 

และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือท้ังหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด 

หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่

คู่คา้ตามหลกัปฏิบตัิเท่าน้ัน 
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10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนั

ทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ้่ายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเตมิ

ข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิด

เหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณี

น้ีทางบริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ 

ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกดิขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัต ิลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ  าท่ี 15,000 บาท และคา่วีซ่าตามท่ีสถานฑตูฯ 

เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวันเดินทางที่ท่าน

ไดท้ าการจองไวกั้บทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


