
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 1435 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Turkey UEFA Super Cup 6 วนั 3 คืน  
เชลชี vs ลิเวอรพ์ลู 

 

 

พิเศษ  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั  
เดินทาง 13-18 สิงหาคม 2562 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู   
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 



   

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง ดไูบ – อิสตนับลู - สนามฟตุบอล บีเจเค โวดาโฟน 
03.30 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK377 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
06.55 น.         แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
10.00 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK119 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
13.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบินกรงุอิสตนับูล Sabiha Gokcen International Airport ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

ก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง เพ่ือน าท่านเชค็อินเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ณ Rotana hotel หรือระดบั
เดียวกนั 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัราคาร 
18.00 น. น าท่านเดินทางไปยัง สนามฟุตบอล บีเจเค โวดาโฟน 

(Beşiktaş Park in Istanbul) เพื่อชมการแข่งขนัฟุตบอล 
UEFA Super Cup 2019 ระหว่าง ทีมเชลชี vs ทีมลิเวอรพ์ลู  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Rotana hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีสาม พระราชวงัทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบา

ตนั  
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Sarayi) พระราชวงัเก่าแก่และเป็นสถานทีช่ื่อดงัของอสิตนับลูอกี
แห่งหนึ่งทีน่กัท่องเทีย่วจะต้องแวะชม และรบัรองว่าจะไมผ่ดิหวงั
ในความสวยงาม ล ้าค่า และอลงัการมาก พระราชวงัทอปกาปึมี
ความส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะเคยใชเ้ป็นทีป่ระทบัขององค์
สุลต่านมายาวนานหลายองค ์ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2021 โดย

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 

ค าบญัชาของ “สุลต่านเมหเ์มตที ่2” แห่งอาณาจกัรออตโตมนั หรอืสมญานามทีท่่านไดร้บัคอื “สุลต่านเมห์
เมตผูพ้ชิติ” ปัจจบุนัไดถู้กเปลีย่นเป็นพืน้ทีจ่ดัแสดงขา้วของเครือ่งใชโ้บราณของราชส านกัตุรกทีีน่่าชม
มาก จะแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ส่วน คอืจะมพีืน้ทีข่องพระราชวงัชัน้นอก พระราชวงัชัน้ใน และมพีืน้ทีท่ีเ่คย
ใชเ้ป็นฮาเรม็ของสุลต่าน เมื่อยา่งกา้วเขา้สู่พระราชวงัจากชัน้นอกและชัน้ในจะไดเ้หน็การตกแต่ง
พระราชวงัทีว่จิติรอลงัการอยา่งมาก จุดทีน่่าสนใจมากคอื ทอ้งพระคลงัทีใ่ชเ้ป็นทีเ่กบ็ทรพัยส์มบตัมิคี่า
ทัง้หลาย โดยเฉพาะ กรชิแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ทีง่ดงามตัง้แต่ส่วนของปลอกสวมทีป่ระดบั
ดว้ยอญัมณ ีไขม่กุและทองค า ส่วนบนดา้มกรชินัน้ประดบัดว้ยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความสวยงาม
ของอญัมณแีละเครือ่งประดบัทัง้หลาย นกัท่องเทีย่วจะไดช้มเครือ่งโลหะโบราณ เครื่องปัน้ดนิเผาและ
เครือ่งกระเบือ้งอกีมากมาย  

 น าท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) จตุัรสัทีแ่ต่เดมิในยุคโบราณถอืเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงใน
ยุคไบแซนเทยีมและใช้เป็นลานกว้างส าหรบัแข่งกีฬาขบัรถม้า แต่ในปัจจุบนัลานแข่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งาน
เหมอืนเช่นเดมิอกีแลว้ เหลอืเพยีงรอ่งรอยจากอดตีทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 ต้น “เสาโอเบลสิก์แห่ง
กษตัรยิเ์ธโอโดเชยีส” (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลีย่มฐานกวา้งแลว้ค่อยเรยีวยาวขึน้ไปเป็น
ยอดแหลม เสาโบราณตน้ที ่2 เรยีกกนัทัว่ไปว่า “เสาง”ู (Bronze Serpentine Coluumn) เป็นเสาบรอนซท์ี่

แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเกี่ยวกนัไปมา ได้รบัการยอมรบั
ว่าเป็นเสาแบบกรกีทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดทีม่เีหลอือยูใ่นอสิตนับูลทุกวนันี้ 
เคยถูกประดบัอยู่ที่วหิารเมอืงเดลฟี ประเทศกรซี และถูกสรา้ง
ขึน้เมื่อ 479 ปีก่อนครสิต์กาลในครัง้ที่รบชนะเปอรเ์ซยี เสาที่ 3 
มชีื่อว่า “เสาคอนสแตนตนิ” (Column of Constantine) สรา้งขึน้
ในปี พ.ศ. 1483 เมื่อครัง้เริม่สรา้งนัน้เป็นเสาบรอนซ ์แต่ในช่วง
สงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซ์ไปจนหมด 

ปัจจุบนันักท่องเทีย่วทีเ่ขา้ไปชมจงึมโีอกาสไดเ้หน็เสาคอนสแตนตนิหลงเหลอืเป็นเพยีงแค่เสาปนูเท่านัน้ 
เขา้ชมภายใน สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) ปัจจุบนัถอืเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของอสิตนับูล เป็น
มสัยดิที่ถูกสรา้งขึ้นอย่างยิง่ใหญ่ เริม่สรา้งในปี พ.ศ. 2152 และสรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ. 2159 ภายนอกจะ
มองเหน็โดมสฟ้ีาตัง้อยู่โดดเด่นอนัเป็นทีม่าของชื่อ “Blue Mosque” ส่วนภายในกจ็ะประดบัตกแต่งดว้ย
กระเบือ้งอซินิคตามผนงัและก าแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่ากระเบือ้งทัง้หมดนี้เป็นสฟ้ีา 
และสฟ้ีาทัง้ขา้งนอกขา้งในของมสัยดิแห่งนี้ยงัเขา้กนัดกีบับรรยากาศของชายฝัง่ทะเลทีอ่ยูท่างเบือ้งหลงั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
จากสุเหรา่สนี ้าเงนิพาท่านเดนิขา้มสวนสวยขนาดใหญ่เพื่อเขา้ 
ชมภายใน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Hagia Sophia) ทีปั่จจุบนั
ถูกแปรสภาพเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญ่ต่างจากของเดมิทีเ่คย
เป็นทัง้วิหารในศาสนาคริสต์และสุเหร่าในศาสนาอิสลาม 
เริม่แรกวิหารหลงันี้สร้างขึ้นโดย “จกัรพรรดิจสัติเนียนที่ 1” 
(Justinian I) แห่งจกัรวรรดไิบแซนไทน์ในช่วงปี 543 เป็น

วหิารใหญ่ศูนย์กลางของศาสนาครสิต์นิกายออโธดอกซ์มานาน
นับพนัปี จนมาถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสุเหร่าเมื่ออาณาจกัรออตโต
มนัไดเ้ขา้ยดึครองดนิแดนอนาโตเลยีแห่งนี้ในปี 1453 ภายในเรา
จะไดเ้หน็การสรา้งและตกแต่งทีผ่สมผสานศลิปะของสองศาสนา



   

 

ไว้ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดของพระเยซูและสัญลกัษณ์ของศาสนาอสิลามที่ดูเขา้กนัได้ดอีย่างไม่น่าเชื่อ น า
ท่านเขา้ชม อโุมงคเ์กบ็น ้าเยเรบาทนั (Yerebatan Sarnici) ทีส่รา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดจิสัตเินียนโดยมี
วตัถุประสงคใ์หเ้ป็นทีเ่กบ็กกัน ้าส ารองไวใ้ชใ้นพระราชวงั และส าคญัมากส าหรบัการส ารองน ้าไวใ้ชใ้นยาม
ทีอ่าจเกดิศกึสงครามหรอืมศีตัรบูุกเขา้มาลอ้มเมอืง เพราะจะมที่อเป็นตวัส่งผ่านน ้าจากแหล่งธรรมชาตทิี่
อยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร และอุโมงค์สามารถกักน ้าไว้ได้มากถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร 
ส่วนตวัอุโมงค์จะมคีวามกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร หลงัคาอุโมงค์ถูกรบัน ้าหนักด้วยเสาค ้าต้นใหญ่ 
336 ตน้ จรงิๆ แลว้หากไมรู่ม้าก่อนว่าทีน่ี่เป็นอุโมงคเ์กบ็น ้ากจ็ะดคูลา้ยวหิารโบราณทัว่ไป  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Rotana hotel หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัท่ีส่ี  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั – สไปซม์ารเ์กต็  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเส้ือหนังคณุภาพสงู ประเทศตุรกถีอืเป็นประเทศหนึ่งทีข่ ึน้ชื่อในดา้นเครื่อง
หนงั และมกีารผลติ ผลติภณัฑจ์ากหนงัคุณภาพสงูออกมาไดอ้ยา่งด ีใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิค้าเครื่อง
หนงักนัไดต้ามอธัยาศยั ไมว่่าจะเป็นเสือ้ กระเป๋า เสือ้โคช้ และอกีมากมาย  
 น าท่าน ล่องเรือผา่นช่องแคบบอสฟอรสั ซึง่เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมทีท่ าใหเ้สน้ทางนี้มคีวามน่าสนใจมาก 

ดว้ยการล่องชมววิไปด้วยเรอืล าใหญ่ 2 ชัน้ เปิดพืน้ทีก่วา้งบน
ดาดฟ้าเรอืให้นักท่องเที่ยวสามารถเดนิชมบรรยากาศโดยรอบ
ได้สบาย บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสันี้คอืจุดแบ่งอสิตนับูลออก
จากเอเชียและยุโรป และยงัเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลด า 
(The Black Sea) และทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) เป็น
จุดสิน้สุดของขอบเขตเอเชยีและยุโรปทีบ่รรจบกนั มคีวามกวา้ง

ต่างกนัไป บางจุดกว้าง 500 เมตร ในขณะที่บางจุดกว้างถึง 3 กโิลเมตร และมคีวามยาวประมาณ 32 
กโิลเมตร ได้อิม่ววิอิม่บรรยากาศของสองฝัง่ช่องแคบและพระราชวงัโดลมาบาเช่ที่ตัง้อยู่รมิน ้าในอกีมุม
หนึ่งซึง่สวยสงา่น่าชม  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อสิระชอ้ปป้ิงที่ สไปซ์มารเ์กต็ (Spice Market) ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากตลาด
แกรนด์บารซ์าร ์และกก่็อตัง้มานานตัง้แต่ พ.ศ. 2203 สนิค้าที่มจี าหน่ายในตลาดแห่งนี้กต็รงตามชื่อนัน่
คอืกลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกร้านจะมกีระบะไม้วางเรยีงกันเป็นแถวแล้วบรรจุผงเครื่องเทศไว้จนเต็ม 
เครื่องเทศแต่ละชนิดกม็สีสีนัแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่จงึมกัเป็นคนพืน้ทีท่ี่จะมาซื้อน าไปปรุงอาหาร และ
ยงัมสีนิคา้กลุ่มธญัพชืทัง้หลาย โดยเฉพาะตระกูลถัว่ของตุรกจีะเป็นทีข่ ึน้ชื่อมากในตลาดเครือ่งเทศยงัม ี
ผลไม้ทัง้สดและแห้ง น ้ าผึ้งแท้ น ้ามนัหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถิ่นชัน้ดี และที่น่ าลองชิมส าหรบั
นักท่องเที่ยวก็คอืขนมพื้นเมอืงของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นต ารบัก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยงัมี
ราคาถูกอกีดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Golden way hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
 



   

 

วนัท่ีห้า  แกรนด ์บาซาร ์– พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ – สนามบิน – ดไูบ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านซือ้ของฝากตามอธัยาศยั รา้นขนม Turkish Delight ของฝากขึน้ชื่อของประเทศตุรก ี
น าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงชื่อดงั แกรนด์ บาซาร ์(Grand Bazaar) ที่นี่คอืแหล่งชอปป้ิงที่มชีื่อที่สุดในตุรกี    
แกรนด์บาซารเ์ป็นตลาดเก่าแก่ที่มอีายุมากกว่า 1,500 ปี สรา้ง
ตัง้แต่ พ.ศ. 1996 นักท่องเที่ยวสามารถพบกับสนิค้าท้องถิ่น
สวยๆ ได้ที่นี่ได้ในวนัจนัทรถ์งึเสารต์ัง้แต่ 8 โมงครึง่ไปจนถงึ 1 
ทุ่ม ในตลาดมรีา้นค้ามากกว่า 4,000 รา้น ทัง้เสื้อผา้เครื่องแต่ง
กาย ผ้าไหม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขนสตัว์ เครื่องประดบั เครื่องราง 
สนิคา้ทุกชนิดมใีหเ้ลอืกซือ้ครบไดใ้นตลาดเดยีว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัขนาดใหญ่ทีต่ ัง้เด่น
เป็นสงา่ตดิกบัช่องแคบบอสฟอรสั และเป็นพระราชวงัชื่อดงัทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทีสุ่ดแห่งความยิง่ใหญ่อลงัการ
ของตุรก ีซึง่สรา้งขึน้ตามด ารขิอง “พระเจา้อบัดุลเมซดิที ่1” (Abdulmecid I) ทีต่้องการสรา้งพระราชวงั
แห่งใหม่ที่ทนัสมยักว่าพระราชวงัทอปกาปึซึ่งเป็นที่ประทบัเดมิและใช้เวลาสร้างนานถงึ 13 ปีโดยแล้ว
เสรจ็ในปี 1856 ทีแ่น่ๆ คอืกว่าจะสรา้งเสรจ็กห็มดงบประมาณไป
มากถงึ 1,500 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั พระราชวงัแห่งนี้จงึเป็นหนึ่งใน
สาเหตุทีท่ าใหก้ารเงนิของประเทศระส ่าระส่ายเขา้ขัน้วกิฤต แลก
มากบัการไดเ้ป็นพระราชวงัทีม่คีวามหรหูราทีสุ่ดดว้ยจ านวนหอ้ง
มากถงึ 285 หอ้ง และเพราะไดร้บัอทิธพิลในการออกแบบตกแต่ง
จากทางฝัง่ยุโรป ท าใหพ้ระราชวงัโดลมาบาเช่สวยงามดว้ยศลิปะ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบบารอก รอกโคโคและนีโอคลาสสกิ แอบมศีิลปะแบบออตโตมนั
ดัง้เดมิแทรกอยูท่ ัว่ไป สิง่ที่อยากบอกคอืไม่ว่าจะเป็นหอ้งไหนโซนใดภายในพระราชวงัโดลมาบาเช่กล็ว้น
แต่สวยสะดุดตาและอลงัการเกินประมาณจากการตกแต่งด้วยหนิอ่อน ไมคุ้ณภาพดรีาคาสูงลบิ มคีอล
เลกชัน่ภาพเขยีนล ้าค่า ที่ส าคญัคอืพระราชวงัแห่งนี้ใชท้องค าในการตกแต่งผนังและเพดานน ้าหนักมาก
ถงึ 14 ตนั 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับลู Istanbul new airport 

19.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK122 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่งบนิ) 

วนัท่ีหก ดไูบ – สวุรรณภมิู  
01.00 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  
02.50 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 374 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



   

 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 8,000 บาท 

 
 

วนัเดินทาง ราคา 

สิงหาคม  13- 18 สิงหาคม 2562  59,900 



   

 

 
อตัราน้ีรวม 

✓ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 3 ดอลล่ารส์หรฐั  / คน / วนั 

✗ คนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ดอลล่ารส์หรฐั / คน / วนั 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  



   

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ด้ระบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 


