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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 

23.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล 

ประเทศตรุก ี - เมอืงอสิตนับลู - ฮปิโปโดรม - วหิารเซนตโ์ซเฟีย - สเุหรา่สนี า้เงนิ - ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั

                                 (-/-/D) 

02.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR837  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

07.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ Qatar Airways 

เทีย่วบนิที ่QR239 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล (Istanbul) เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุของประเทศตรุก ีมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลาย

ศตวรรษตัง้แตก่อ่นครสิตกาล มที าเลทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท าใหอ้สิตันบลูเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก 

ทีต่ัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอันงดงาม

ผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าใหเ้มอืงอสิตนับลูมคีวามเอกลกัษณ์เฉพาะทีพ่เิศษ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ฮปิโปโดรม (Hippodrome) คอืสิง่กอ่สรา้งจากสมัยกรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่มา้ และการแขง่ขันขับรถศกึ 

(Chariot Racing) โดยค าวา่ ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจบุนัถกูน าไปใชใ้นภาษาฝร่ังเศสดว้ย หมายถงึ การแขง่ขันมา้ใจกลางเมอืง

มอสโคว ์(Central Moscow Hippodrome) น่าเสยีดายทีเ่หลอืแตซ่ากปรักหักพังของ ฮปิโปโดรมของกรงุคอนสแตนตโินเปิลใน

อดตี หรอื อสิตนับลใูนปัจจบุนั แมจ้ะยิง่ใหญแ่ละเกา่แกใ่นสมัยโบราณสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 203-330 แตปั่จจบุันเหลอืเพยีง เสา 

3 ตน้ คอื เสาคอนสแตนตนิที ่7 (Column of Constantine VII) สรา้งเมือ่ไหรไ่มม่ใีครทราบ แตบ่รูณะเมือ่ศตวรรษที ่10 เสาตน้ที ่

2 คอื เสาง ูทีเ่ชือ่วา่สรา้งกอ่นครสิกาลมา 479 ปี เป็นรปูสลักง ู3 ตัวพันกัน จากเมอืง เดลฟี (Delphi) แลว้ถกูขนยา้ยมาตัง้ทีน่ี่เมือ่ 

ศตวรรษที ่4 ปัจจบุันเหลอืเพยีงครึง่ตน้ และเสาตน้สดุทา้ยคอื เสา อยิปิต ์หรอืเสาโอเบลสิ (Obelisk of Thutmose) สรา้งในชว่ง

กอ่นครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศัพทม์าจากภาษากรกีคอื Obeliskos หมายถงึ เหล็กแหลม เข็ม หรอื เสาปลายแหลม 

ลักษณะของเสาโอเบลสิกจ์ะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนติขนาดใหญเ่พยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและคอ่ยๆ เรยีวแหลม

ขึน้สู่ยอดดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่า้น ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ และมักนิยมหุม้หรือเคลอืบดว้ยโลหะ เช่น 

ทองค า เหล็ก หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลักษณ์ทางศลิปะทีม่ตีน้ก าเนดิจากอยีปิตโ์บราณ เป็นสัญลักษณ์แหง่

เสน้ทางสูว่หิารเทพเจา้ ปกตจิะนยิมสรา้งขึน้เป็นคู ่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณทางเขา้วหิาร ตัวอยา่งเชน่ที ่วหิารลักซอร ์หรอื วหิารคารนั์ค 

เป็นตน้ บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิกจ์ะแกะสลักเป็นรอ่งลกึดว้ยอักษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเลา่ถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรือ่งราวของการ

สรา้งเพือ่บชูาเทพเจา้ ดงันัน้ เสาโอเบลสิกจ์งึเป็นเสมอืนหนึง่เสาอนุสรณ์ บง่บอกถงึนัยยะแหง่ทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญ หรอืสถานที่

ศกัดิส์ทิธิข์องอยีปิตโ์บราณ 

 น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั วหิารเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรอื สเุหร่าฮาเกยี โซเฟีย (Hagia 

Sophia) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งในสมัยพระเจา้จัสตเินียน มหีลังคาเป็นยอดกลมแบบโม 

เสาในโบสถเ์ป็นหนิออ่น ภายในตดิกระจกส ีเมือ่เตริก์เขา้ครองเมอืง ไดเ้ปลีย่นโบสถน์ี่ใหเ้ป็นสเุหรา่ในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปนูทับ

ก าแพงทีป่ดูว้ยโมเสกเป็นรูปพระเยซคูรสิตแ์ละสาวก ภายหลังทางการไดต้กลงใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย เป็นพพิธิภัณฑท์ีว่ันนี้คง

บรรยากาศของความเกา่ขลังอยูเ่ต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 4 ของโลกซึง่มพีืน้ทีโ่ลง่ภายในใหญท่ีส่ดุในโลก 

กอ่สรา้งดว้ยการใชผ้นังเป็นตัวรับน ้าหนักของอาคารลงสูพ่ืน้แทนการใชเ้สาค ้ายันท่ัวไป นับเป็นเทคนคิการกอ่สรา้ง ทีถ่อืวา่ล ้าหนา้

มากในยคุนัน้ (ถอืเป็นหนึง่ในเหตผุลส าคัญทีท่ าใหว้หิารฮาเกยี โซเฟีย ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง 

 น าทา่น เขา้ชม สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) หรอืชือ่เดมิคอื สเุหรา่สลุตา่นหอ์ารเ์หม็ดที ่1 (Sultan Ahmed Mosque) การ

เขา้ชมสเุหร่าทกุแห่งจะตอ้งถอดรองเทา้ ถอดหมวก ถอดแวน่ตาด า เป็นการเคารพสถานที ่ถ่ายรูปได ้หา้มสง่เสยีงดัง และกรุณา

ท ากริยิาใหส้ ารวม สเุหรา่นี้สรา้งในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีกอ่นสลุตา่นอาหเ์หม็ดสิน้พระชนมด์ว้ยอายเุพยีง 27 พรรษา) มหีอ

เรยีกสวด อยู ่6 หอ เป็นหอคอยสงูใหผุ้น้ าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสเุหรา่ ชือ่

สเุหรา่สนี ้าเงนิภายในประดบัดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาจากอซินคิ ลวดลายเป็นดอกไมต้า่งๆ เชน่ กหุลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นตน้ ตกแตง่

อย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หส้ลุตา่นและนางในฮาเร็มท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีนา้ตา่ง 260 บาน สนาม

ดา้นหนา้และดา้นนอกจะเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศแ์ละจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีอ่ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนท่ัวไป 

เชน่ หอ้งสมดุ โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพั่กกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคลุเีรยี (Kulliye) 
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 น าทา่น ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus Cruise) ซึง่เป็นชอ่งแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black Sea) กับทะเล

มารม์ารา่ (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตรความกวา้งเริม่ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ชอ่งแคบนี ้

ถอืวา่เป็นจดุบรรจบกันของสดุขอบทวปียโุรปและสดุขอบทวปีเอเซยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย ขณะลอ่งเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทัศนียภ์าพอันสวยงามของรมิฝ่ัง

ชอ่งแคบแหง่นี ้ไมว่า่จะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ชหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีัง้หลาย  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ramada Encore Bayrampasa , Istanbul หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงอสิตนับลู - เมอืงเบอรซ์า่ร ์- มสัยดิหลวงแหง่เมอืงเบอรซ์า่ร ์ - สสุานสเีขยีว - สเุหรา่สเีขยีว - ตลาดผา้ไหม เมอืง

เบอรซ์าร ์- เมอืงอซิเมยีร ์                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเบอรซ์่าร ์(Bursa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวันออก

ของประเทศตรุก ีมพีืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางกโิลเมตร มปีระชาการอาศัยอยูป่ระมาณ 1.5 ลา้นคน มคีวามส าคัญและใหญเ่ป็น

อันดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยังตลาดตา่งๆประมาณ 70 เปอรเ์ซนต ์ เพือ่น าไป

ทอเป็นพรม ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1326-1362 และจากนัน้ไดย้า้ยเมอืง

หลวงไปตัง้ที่เอดริ์เนทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโินเปิล ใหท้่านไดช้มความสวยงามโดยรอบของตัวเมอืงทีอ่ดตี

กษัตรยิผ์ูเ้คยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ไดเ้ลอืกเมอืงนี้เป็นสถานทีฝั่งพระศพ และตกแตง่ใหเ้ป็นสวนทีส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ย

ตน้ไมท้ีเ่ขยีวชอุม่เป็นจ านวนมากจนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่สีเีขยีว (Green Bursa) 

น าทา่น เขา้ชม ความสวยงามของ มสัยดิหลวงแหง่เมอืงเบอรซ์า่ร ์(Grand Mosque) มัสยดิเกา่แกข่องเมอืง ภายในจะพบ

กับผลงานอันละเอยีดอ่อนและประณีตของงานกระเบือ้งประดับทีม่สีสีันลวดลายละเอยีดและซับซอ้นอย่างพสิดาร ทัง้ลายรูป

วงกลมรปูดาวซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของศาสนาอสิลาม และรปูเรขาคณติตา่งๆมากมาย ผา่นชม สสุานสเีขยีว (Green Tomb) และ 

สเุหรา่สเีขยีว (Yesil Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนา ทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของเมอืงเบอรซ์าถกูสรา้งขึน้ในชว่ง

ปี ค.ศ.1491-1421 โดยสถาปนกิชือ่ (Haciivaz Pasa) ใชร้ปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอรซ์า อาคารสเุหรา่มคีวามโดดเดน่ดว้ยการ

ใชก้ระเบื้องหนิอ่อนสฟ้ีาเขียวในการตกแต่งผนัง และเพดานดา้นในก็ถูกตกแต่งดว้ยกระเบือ้งโมเสคสฟ้ีาเขียวเช่นเดียวกัน 

นอกจากนัน้ภายในสเุหรา่แหง่นีย้ังมทีีบ่รรจศุพของสลุตา่นเมหเ์มดที ่1 และครอบครัว สถานทีแ่หง่นีจ้งึถอืไดว้า่เป็นสถาปัตยกรรมที่

ทรงคณุคา่ของประเทศตรุก ี

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดผา้ไหม เมอืงเบอรซ์า่ร ์(Silk Market of Bursa) ตลาดแหง่นี้คา้ขายผลติภัณฑจ์ากผา้ไหมเป็นหลัก 

มาตัง้แตอ่ดตี โดยเฉพาะผา้คลมุศรีษะลวดลายพืน้เมอืงจะขายดเีป็นพเิศษ เนือ่งจากตรุกเีป็นประเทศทีม่ผีูน้บ้ถอืศาสนาอสิลามเป็น

จ านวกมากประเทศหนึง่ ซึง่นอกจากผา้คลมุแลว้ก็ยังมเีสือ้ผา้หลากหลายรูปแบบ และดว้ยสสีันของผา้ไหมทีส่ดใสนี่เองทีท่ าให ้

ตลาดแหง่นี้กลายเป็นตลาดทีส่วยงามทีส่ดุจนครัง้หนึง่สมเด็จพระนางเจา้ควนีอลซิาเบทแหง่ประเทศอังกฤษเคยเสด็จมาเยอืนอกี

ดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอซิเมยีร ์(Izmir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงปลายสดุทางตะวันตกของอา

นาโตเลยี และเป็นเมอืงอันดับทีส่ามมปีระชากรมากทีส่ดุในประเทศตุรก ีเป็นรองแค่อสิตันบูลกับอังการาและเป็นเมอืงในทะเล

อเีจยีนทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุรองจากเอเธนส ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ramada Encore , Izmir หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงอซิเมยีร ์- เมอืงคซูาดาซ ี- บา้นพระแมม่าร ี- เมอืงโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลติเครือ่งหนงั - เมอืงปามุคคาเล ่- 

ปราสาทปยุฝ้าย - เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ                 (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคซูาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงทา่เลยีบชายฝ่ังทะเลของ

ประเทศตุรก ีซึง่ท าใหใ้นอดตี เมอืงนี้เป็นเหมอืนท่าเรือขนส่งสนิคา้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรื่องการผลติเครือ่งหนังคุณภาพสูง

สง่ออกไปทั่วโลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแมม่ารอีาศัยอยูแ่ละสิน้พระชนม์

ในบา้นหลงันี ้  

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีมอืงหนึง่ เคยเป็นทีอ่ยูข่อง

ชาวโยนก (Lonia) จากกรกีซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืงซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถกูรกุรานเขา้ยดึ

ครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุขึน้เป็นเมอืง

หลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิออ่นผ่านใจกลางเมอืงเกา่ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 

2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจผุูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบันนี้ น าทา่นชม 

หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ทีย่ังคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอน ้า ใหเ้ห็นอยูจ่นถงึทกุวันนี้ หอสมดุเซลซสุ 

(Library of Celsus) มคีวามสวยงามเป็นเลศิและมขีนาดใหญม่าก สรา้งโดยตเิบรอิสุ จลูอิสุ อาควลิา อทุศิใหก้ับบดิา ชือ่ ตเิบรอิสุ 

จลูอิสุ เซลซสุ ในปี 657-660 และไดฝั้งโลงศพของบดิาทีท่ าจากหนิเอาไวใ้ตห้อสมดุแหง่นี้ 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติเครือ่งหนงั (Leather Factory) ซึง่ประเทศตุรกเีป็นประเทศที่มฐีานการผลติเครื่องหนัง

คณุภาพสงูทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก ทัง้ยังผลติเสือ้หนังใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเชน่ Versace , Prada , Michael Kors อกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นเลอืกชมผลติภัณฑจ์ากเครือ่งหนัง และ สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่(Pamukkale) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลุ

ขึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหกัพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกีกอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา จนเกดิผลขึ ึน้ก ึง่สถาปัตยกรรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน ้าพเุกลอืแรร่อ้นนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตก

สขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มี

ความงดงามมาก บรเิวณเดยีวกันจะเป็น เมอืงโบราณเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณ

ทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึง่เชือ่กันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง 

เหลอืเพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ั่วไป บางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ ่

วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ninnova Thermal Hotel , Pamukkale หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงปามุคคาเล ่- เมอืงคอนยา่ - ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ - พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ - เมอืงคปัปาโดเจยี

                                            (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคอนยา่ (Konya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาท)ี ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร

เซลจกุ ระยะทาง 400 กโิลเมตร ระหวา่งทางแวะชม ทีพ่กัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (Caravansarai) เป็นสถานทีพั่ก

แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมัยออตโตมัน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
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น าทา่น เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์มฟลานา่ (Mevlana Museum) เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิโดยการเดนิ

หมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุดนิ รมูี ่อาจารยท์างปรัชญาประจ าราช

ส านักแหง่สลุตา่นอาเลดนิ เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสเีขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลมิ 

และยังเป็นสสุานส าหรับผูต้ดิตาม สานุศษิย ์บดิา และบตุรของเมฟลาน่าดว้ย  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเจยี (Cappadocia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นบรเิวณทีอ่ยูร่ะหวา่ง ทะเลด า กับ 

ภูเขาเทารุส มคีวามส าคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหนึ่งของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ที่

ทอดยาวจากตรุกไีปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ ท าใหล้าวาที่

พน่ออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปท่ัวบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหมข่ ึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และ

หมิะ ไดร้ว่มดว้ยชว่ยกัน กัดเซาะกรอ่นกนิแผน่ดนิภเูขาไฟไปเรือ่ยๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภมูปิระเทศประหลาดแปลกตาน่า

พศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูปแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชน

พืน้เมอืงเรยีกขานกันวา่ “ปลอ่งไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชือ่ คัปปาโดเจยี (Cappadocia) เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติไตต ์

(ชนเผา่รุน่แรกๆ ทีอ่าศัยอยูใ่นดนิแดนแถบนี้) แปลวา่ “ดนิแดนมา้พันธุด์”ี และในปัจจุบันนี้ก็ยังเลีย้งมา้กันอยูบ่รเิวณนี้ อกีทัง้ ยังมี

เมอืงใตด้นิทีซ่อ่นอยูใ่ตเ้มอืงคัปปาโดเจยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกก็วา่ได ้เพราะทีเ่มอืงใตด้นิแหง่นี้ขดุลกึลง

ไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยังแบง่ซอยเป็นหอ้งยอ่ย เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเจยีมเีมอืงใตด้นิมากถงึ 15 

แหง่และถา้รวมทัง้เมอืงอืน่ๆ ดว้ยก็เกอืบๆ 200 แหง่เลยทเีดยีว และยังมกีารขดุเชือ่มกนัระหวา่งแตล่ะเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืง

ใตด้นิมคีรบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสัตว ์โบสถ ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งวา่

กนัวา่สามารถจคุนไดม้ากกวา่ 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแหง่นี้ ทางองคก์รยเูนสโก ้ไดข้ ึน้ทะเบยีนเมอืงใต ้

ดนิแหง่เมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Avrasya Hotel , Cappadocia หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงใตด้นิ - เมอืงเกอราเม ่- พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่- หบุเขาอุซซิาร ์- โรงงานทอพรม - 

โรงงานเซรามคิ - โรงงานเครือ่งประดบั - ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์** 

** ส าหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยี โปรแกรมจะตอ้งออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบัไปขึน้บอลลนู เพือ่ชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่า

ชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่นบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการขึน้บอลลูนอยูท่ ีท่า่นละ ประมาณ 230-

330 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบลุมการขึน้บอลลูน 

และ เครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลึยพนิจิของทา่น ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงใตด้นิ (Underground City) เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิตใ์ชห้ลบภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลาย

รา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็น

หอ้งๆ มทัีง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้งโถงส าหรับใชป้ระชมุ มบีอ่น ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบาง

เบาเพราะอยูล่กึและทางเดนิบางชว่งอาจคอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้
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น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกอราเม ่(Goreme) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณคัปปาโดเจยี ในตอนกลางของอานาโตเลยีในประเทศ

ตุรก ีเกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่สมัยโรมัน และเป็นทีท่ีช่าวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่

หลบหนีภัยจากการไลท่ ารา้ยและสงัหารกอ่นทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาทีไ่ดรั้บการประกาศวา่เป็นศาสนาของจักรวรรด ิทีจ่ะเห็น

ไดจ้ากครสิตศ์าสนสถานจ านวนมากมายทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครือ่งเซรามคิ

ล ้าคา่แหง่หนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปท่ัวโลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เกอราเม ่(Open Air Museum of Goreme) ซึง่องคก์รยเูนสโก ้ไดข้ ึน้ทะเบยีน

พพิธิภัณฑก์ลางแจง้แหง่นี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ี่

ตอ้งการเผยแพรศ่าสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรกุรานของชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็น

ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอซุซิาร ์(Uchisar Valley) หบุเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ซึง่หบุเขาดังกลา่วมรีู

พรนุ มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบท่ัวทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณ

ทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอุซซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่ง

ขา้ศกึยามมภัียอกีดว้ย  

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามคิ (Ceramic Factory) และ โรงงานเครือ่งประดบั 

(Jewelly Factory) เพือ่ใหท้า่นไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้ม ชมการแสดงโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) ซึง่เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ยา่ง

หนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนยีน นกัประวตัศิาสตรเ์ชือ่กนัวา่ ชนเผา่

ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษร์ะบ าหนา้ทอ้งใหม้มีาจนถงึปัจจุบนั และการเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ า

หนา้ทอ้งแพรห่ลาย มกีารพฒันาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จนกลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปจัจบุนั 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Avrasya Hotel , Cappadocia หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงคปัปาโดเจยี - เมอืงองัการา่ - สุสานอตาเตริก์ - ทา่อากาศยานนานาชาตอิงัการา เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ 

ประเทศตรุก ี- ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                      (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงองัการา่ (Ankara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของประเทศตรุก ีหรอืทีม่ชี ือ่ตาม

ประวัตศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจบุนั และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 2 รองจากเมอืงอสิตนับลู เมอืงอังการาตัง้อยู่

ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดยอยูห่า่งจากเมอืงอสิตันบลูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้

ประมาณ 450 กโิลเมตร เมอืงองัการาเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลกลาง สว่นราชการตา่งๆ และสถานเอกอคัรราชทตูประเทศตา่งๆ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สสุานอตาเตริก์ (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสสุานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึง่เป็น

ผูน้ าในสงครามกูอ้สิรภาพของตรุกหีลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูก้่อตัง้สาธารณรัฐตรุกแีละประธานาธบิดคีนแรก เป็นสสุานของ 

Ismet Innonu ประธานาธบิดคีนที ่2 ของตรุกดีว้ย สสุานออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1944-1953 ใน

ธนบตัรตรุกทีีพ่มิพร์ะหวา่งปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรปู Anitkabir ดว้ย 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิงัการา เอเซนโบกา้ เมอืงองัการา่ ประเทศตรุก ี

21.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR258 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย                                (-/-/-) 

00.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

01.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR834 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

   

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

08 - 15 กนัยายน  2561 35,888 35,888 35,888 6,500 15,888 

29 ก.ย. - 06  ต.ค. 2561 35,888 35,888 35,888 6,500 15,888 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธรุกจิ (Business Class) กรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 36 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 60 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,050 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท า

การของทางบรษัิท 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี
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ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 

 


