
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14413 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เท่ียวไม่ยอ้นเสน้ทางเขา้องัการา่ – ออกอีสตนับลู 

 เท่ียวครบทกุจดุไฮไลท ์ 

 สรรสรา้งประสบการณใ์หม่นอนโรงแรมสไตลถ์ ้า 1 คืน ณ เมืองคฟัปาโดเชีย 

 ข้ึนเคเบ้ิลคาร ์ชมอะโครโพลิส ณ เมืองเพอรก์ามมั 

 เท่ียวทัง้ที !! ตอ้งมีมา้ไม ้แห่งเมืองทรอย 

 ลอ่งเรอืชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ณ เมืองอลัทาเลีย...รเิวียรา่แห่งตรุกี 

ราคาเร่ิมต้น 33,900.- 
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 ชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ 

 ชมเมืองอีสตนับลู สเุหรา่สีน ้าเงิน สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

 พกัในอีสตนับลู 2 คืน !! ปิดทา้ยชอ้ปป้ิงจใุจท่ี ตลาดแกรนดบ์าซาร ์และสไปซ ์มารเ์ก็ต 

 นอนโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว 

 พิเศษ!! รบัประทานอาหารจีน 1 ม้ือ   

ตุรกี ดินแดนท่ีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานกนัระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากน้ันยงั

เป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตรท่ี์นับยอ้นหลงัไปไดไ้กลถึงยุคก่อนประวติัศาสตรท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในโลก เร่ือยมาจนถึงยุค

ของกรีกและโรมนัอนัรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตนับูล ซ่ึงเคยสมัพนัธก์บัทางเอเชีย ในฐานะเมือง

ท่ีเป็นคู่คา้ผา้ไหมท่ีส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อใหเ้กิดเป็นเสน้ทางสายไหมท่ีมีช่ือเสียง ยงัเป็น

ดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าอาณาจกัรของออตโตมาน ซ่ึงในความจินตนาการของท่านคิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมท่ีเคร่งครดั 

แต่ในความเป็นจริงแลว้เพียบพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปทุกอยา่ง 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

กรกฎำคม 13 – 22 กรกฎำคม 2562 33,900.- 

สิงหำคม 10 – 19 สิงหำคม 2562 33,900.- 

ตลุำคม 12 – 21 ตลุำคม 2562 
19 – 28 ตลุำคม 2562 

33,900.- 
33,900.- 

พฤศจกิำยน 23 พฤศจกิำยน – 02 ธนัวำคม 2562 
30 พฤศจกิำยน – 09 ธนัวำคม 2562 

33,900.- 
33,900.- 

ธนัวำคม 28 ธนัวำคม – 06 มกรำคม 2563 35,900.- 

รำยละเอียดกำรบิน 

วนัเดินทำง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลำ 

วนัแรก กรุงเทพฯ เตหะราน BKK-IKA W5-050 22.35-03.30+1 

วนัท่ี 2 เตหะราน องัการ่า IKA-ESB W5-118 08.00-09.15 

วนัท่ี 9 อีสตนับลู เตหะราน IST-IKA W5-113 11.15-15.45 

วนัท่ี 9 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA-BKK W5-051 22.10-07.25+1 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เตหะรำน 
19.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว S เคาน์เตอรส์ายการบิน MAHAN AIR (W5) ประตูทางเขา้ท่ี 8 โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.35 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร ์เท่ียวบินท่ี W5-050  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

วนัที่ 2 เตหะรำน – องักำร่ำ – คพัปำโดเซีย                                     

03.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติอิหม่ามโคมยันี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ องัการ่า ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี W5-118  
09.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติเอเซนโบกา้ กรุงองัการ่า ประเทศตุรกี น าท่านผ่าน

พิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง และศุลกากร 
 

 กรุงองักำรำ (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวง
ของจงัหวดัองัการา ตั้งอยูบ่ริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอนัดบั  สองรองจากอีสตนับลู ตั้งอยู่ท่ีระดบัความสูงเฉล่ีย 850  เมตร มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4 ล้านคนกรุงอังการาตั้งอยู่บริเวณกลาง

คาบสมุทรอะนาโตเลียจึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทั้งทางธุรกิจ การคา้และ

พาณิชย ์และเมืองอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรฐับาลตุรกีและเป็นท่ีตั้ง

ของสถานทูตประเทศต่างๆ นอกจากน้ันยงัเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและ

เสน้ทางรถไฟ ท าใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ คัพปำโดเซีย ระยะทางประมาณ 310 กม. 

ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมา

ปกคลุมพ้ืนท่ี เมื่อวันเวลาผ่านไปนับลา้นปี พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตัวแปรท่ี

ก่อใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขากรวยหินและเสารูปทรง

ต่างๆ ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 1,000 ตร.กม.ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิถี

ชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพท่ีสวยงามของทุ่งหญา้สลับกับภูเขารวมถึง

ทอ้งฟ้าสีสดใส 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 น าท่านชมนครใตด้ิน (Underground City of Kaymakli) ซ่ึงถูกท าขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 4 ไดถู้กขุดลึกลงไปส าหรบัใชเ้ป็นท่ีหลบซ่อนประมาณ 5,000-

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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7,000 คน ท่ีไดห้ลบหนีจากการรุกรานของศตัรูและพวกท่ีต่อตา้นไม่ยอมรบั

นับถือศาสนาอ่ืนๆชมสถานท่ีในอดีตของสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีใต้

ดินซ่ึงไดถู้กวางรากฐานทางดา้นสาธารณูปโภคไวเ้ป็นอย่างดีหอ้งท าพิธีทาง

ศาสนา หอ้งครัว หอ้งท าไวน์ หอ้งเก็บอาหาร พรอ้มทั้งยังมีระบบระบาย

อากาศและอ่ืนๆ อีกหลายอยา่งฯ 
เขา้ชม พิพิธภัณฑเ์กอเรเม (Goreme Museum)  ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์

กลางแจง้ ท่ีเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วงคริสตศวรรษท่ี 9 ซ่ึงเป็น

ความคิดของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวน

มากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่

เห็นดว้ยกับศาสนาคริสต์ และไดร้ับการขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1985 
น าท่านแวะชม โรงงำนทอพรม และโรงงำนเซรำมิค ใหท่้านเลือกซ้ือของ

ฝากตามอธัยาศยั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
จากน้ันน าท่านไปชมกำรแสดงพ้ืนเมืองและระบ ำหนำ้ทอ้งประกอบดนตรี

ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

 

เขำ้สู่ที่พกั ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่ำ คพัปำโดเซีย 

วนัที่ 3 คพัปำโดเซีย – คอนยำ่ - อลัทำเลีย 

05.00 น. ส ำหรับท่ำน่ีสนใจจะข้ึนบอลลูน ชมความงามของเมืองคัฟปาโดเซีย ซ่ึง

ครอบคลุมบริเวณ 5 จงัหวดั ซ่ึงประกอบไปดว้ย อคัซาเรย ์เคยเ์ซอรี ไครเ์ชอร ์
เนฟเชอรแ์ละนิกเด ท่ีเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน 

และเสารูปทรงต่างๆท่ีงดงาม จะมีเจา้หน้าท่ีมารบัท่านท่ีบริเวณล๊อบบ้ีของ

โรงแรม ใช้เวลาเดินทางประมาณไป-กลับ 1 ชม. และอยู่บนบอลลูน

ประมาณ 45-50 นาที ค่ำใชจ้่ำยท่ำนละประมำณ USD 230.- /กรุณำ

สอบถำมหวัหนำ้ทวัร ์

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่ำ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซล

จุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาค
แถบน้ีอีกดว้ย และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลำนำ หรือส ำนักลมวน เร่ิมก่อตั้งขึ้ น

ในปี ค.ศ. 1231 ก่อตั้งโดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ี

เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ใหเ้ปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลามโดย

มีพ้ืนฐานอยูบ่นความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

 

 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอลัทำเลีย บริเวณริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ี

ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาอันทาลยาอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าเรือโบราณท่ีเคยมี

ความส าคญัมาแต่ในอดีต ท่ีถูกสรา้งโดยจกัรพรรดิอตัตาลุสท่ี 2 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
เขำ้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่ำ อลัทำเลีย 

วนัที่ 4 อลัทำเลีย – เดนิซล ี- ปำมุคคำเล่ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมควำมงำมของอ่ำวที่เป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียน Mediteranian Boat Trip เจา้ของสมญานาม “ริเวียร่าแห่ง

ตุรกี” ใหท่้านไดส้มัผัสอย่างใกลชิ้ดโดยการล่องเรือท่ีตกแต่งคลา้ยกบัเรือโจร

สลัด เรือจะพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ท่ีมีโรงแรมระดับ 5 ดาว 

สรา้งเรียงรายอยูต่ามหนา้ผา และท่ีพลาดไม่ไดเ้รือจะพาท่านล่องไปชมน ้าตก

ท่ีไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอรเ์รเน่ียน นับว่าเป็นความแปลกใหม ่

ซ่ึงแตกต่างจากน ้าตกทัว่ๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงดา้นล่างจะเป็น

ล าธารน ้า นับว่าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวอย่างท่านไม่ควร

พลาด 

น าท่านชมความสวยงามของ ประตูฮำเดรียน ซ่ึงมีช่ือเสียงท่ีมีประตูทางเขา้

ไปยงัวงัท่ีสวยงาม ท่ีถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโคง้เพ่ือใหเ้ป็น

เกียตริยศแด่จักรพรรดิฮาเดรียน ท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีและครั้งหน่ึงไดเ้คย

เสด็จมายืนท่ีตรงน้ี 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองปำมุคคำเล่ เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อก

ไซดไ์หลขึ้ นมาจากใตดิ้นเป็นเวลานับพนัปีมาแลว้จากการไหลของน ้าพุเกลือ

แร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น โดยผ่ำน
เมืองเดนิซล ี

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
เขำ้สู่ที่พกั COLOSSAE THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ปำมุคคำเล่ 
วนัที่ 5 ปำมุคคำเล่ - คูซำดำซี                                                                  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านชม ปรำสำทปุยฝ้ำย เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้น เน่ืองจากท่ีส่วนใหญ่

เต็มไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซียม  บ่อน ้ าพุเกลือแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กิด

ทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของ

แคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางน ้ายาว 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

จากน้ันน าท่านสู่ เมืองโบรำณเอฟฟิซุส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีมีการ

บ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีท่ีสุดเมืองหน่ึง และเคยเป็นท่ีอยู่ของชาวไอโอเนียน

จากกรีก 

ระหว่างทางแวะน าท่านเขา้ชม บำ้นของพระแม่มำรี (HOUSE OF THE 
VIRGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและ
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ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี   

น าท่านชมส่ิงก่อสรา้งท่ีมีขนาดใหญ่เอฟฟิซุสคือ โรงละครโรมัน ซ่ึงสรา้งโดย

สกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนดูไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงเป็น 1 
ใน 10 ของประชากรยุคน้ัน สรา้งสมยักรีกโบราณ 
จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคูซำดำซี แปลว่า “เกาะนก” ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียง
ใตข้องตุรกี ติดกบัชายฝั่งทะเลอีเจียน  
น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนง้คุณภำพสูง ซ่ึงผลิตเส้ือหนังแบรนดด์ัง

ในอิตาลีและอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

เขำ้สู่ที่พกั MARINA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  คูซำดำซี 

วนัที่ 6 คูซำดำซี – เพอรก์ำมมั – ทรอย - ชำนคัคำเล 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเพอรก์ำมมั 
จากน้ันน าท่านไปชม โบรำณสถำนตำ่ง ๆ ท่ียงัคงควำมสวยงำมของ อะโครโพ

ลิส ท่ีถูกสรา้งขึ้ นบนเนินเขา ในสมยัท่ีพวกกรีกเขา้มาปกครองท่ีบริเวณน้ัน และมี

ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมืองน้ียงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการแพทยท่ี์

ใหญ่ท่ีสุดในขณะน้ัน และยงัเป็นโรงเรียนสอนเก่ียวกบัจิตวทิยาแหง่แรกของโลก 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เมืองทรอย ชมความสวยงามของ มำ้ไมโ้ทรจำน 

ท่ีเคยเป็นตน้แบบ ซ่ึงถูกน ามาใชใ้นการท าสงครามเมื่อปี 1,000-700 ก่อน

คริสตกาล พรอ้มกบัชมส่ิงโบราณสถานต่างๆ มากมายท่ีถูกสรา้งขึ้ นในอดีตท่ี

เคยรุ่งเรืองเช่น โรงละคร ปราสาทท่ีถูกขุดคน้ขึ้ นมาในบริเวณใกล ้ๆ กนั และ

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 

 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองชำนคัคำเล ตั้งอยูริ่มทะเลมารม์าร่า และ

ติดกบัทะเลอีเจียน ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียว เพระวา่มีซากโบราณ

สถานท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัโรมนัหลายแห่ง 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
เขำ้สู่ที่พกั IRIS HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  ชำนคัคำเล 

วนัท่ี 7 ชำนัคคำเล - อีสตนับูล  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางเรียบชายฝั่งทะเลไปยงับริเวณ แหลมแกลลิโปลี 

เพ่ือท่ีจะน าท่านขา้มฟากโดยเรือผ่านทางช่องแคบของทะเลมาร์มาร่า และ

ออกเดินทางไปยงั เมืองอีสตนับูล 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 น าท่านไปชม พระรำชวังโดลมำบำห์เช่ (Dolmabahce Palace) 

พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งโดยสุลต่านอบัดุล เมอจิท ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้น
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ใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรมและทางวตัถุของจักรวรรดิ

ออตโตมาน ซ่ึงไดข้ยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวางพระราชวงัแห่งน้ีเป็น

ศิลปะผสมผสานกันระหว่างยุโรปและตะวันออกท่ีไดร้ับการตกแต่งอย่าง

สวยงาม และภายนอกยังประกอบไปด้วยสวนไมด้อกท่ีปลูกรายลอ้มตัว

พระราชวงั ชมภายในพระราชวงัประดบัดว้ยโคมไฟระยา้และท่ีน่าต่ืนตา ก็คือ 

โคมไฟอันมหึมาหนักถึง 4 ตัน และนาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะช้ีบอกเวลา 

09.05 น.เป็นนิจนิรนัดรเพ่ือท่ีระลึกถึงการจากไปของท่าน คามาล อตาเติรก์ 

(Kamal Ataturk) ซ่ึงเป็นวีรบุรุษของชาติผูท่ี้บดขยี้ กองทพัขององักฤษท่ีกาลิโป

ลี ในสมยัสงครามโลกครัง่ท่ี 1 

น าท่านไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด ากบั

ทะเลมารม์าร่า มีความยาวประมาณ 32กม. ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร 

จนถึง 3 กม. ซ่ึงถือว่าท่ีสุดของยุโรปและเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี ชมทิวทัศน์ทั้ง

สองขา้งจะสวยงามตระการตาของบอสฟอรสัท่ีเป็นจุดยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัยิ่ง

ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อม ปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่อง

แคบเหล่าน้ี 

น าท่านไปเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลำดอียิปต ์หรือสไปซ ์มำรเ์ก็ต เป็นตลาดท่ีถูก

สรา้งขึ้ นตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ท่ีอยู่ใกลก้ับ

สะพานกาลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่นและเส้ือผา้ และยงั

มีเคร่ืองเทศ ผลไมแ้หง้ถัว่ต่างๆ น ้ามนัมะกอก ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม อำหำรจนี 
เขำ้สู่ที่พกั RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่ำ อีสตนับูล 

วนัท่ี 8 อีสตนับูล 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั  

 จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระรำชวงัท็อปกำปิ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของ

สุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ 

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบัติอนัล ้าค่า อาทิ เพชร 

96 กะรตั กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม 

และเคร่ืองทรงของสุลต่านท่ีไดป้กครองในอาณาจกัรแห่งน้ีฯลฯ 

น าท่านไปเท่ียวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง
แห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานท่ีท่ีแข่งกีฬารถมา้ศึกของชาวโรมัน 

และของจกัรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแค่เสา 3 ตน้ คือ

เสาตน้แรก โอเบลิสกแ์ห่งฟำโรหทุ์ตโมซิสที่ 3 ซ่ึงถูกสรา้งมาตั้งแต่ 1500 

ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอรเ์พนไทน ์ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นมา 497 ปีก่อน

คริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาตน้สุดทา้ย สถานท่ีน้ีไดถู้ก

สรา้งขึ้ นประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์                       

น าท่านชม สุเหร่ำสีน ้ำเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีสรา้งขึ้ นบนพ้ืนท่ีซ่ึง
ครั้งหน่ึงเคยเป็นวงัท่ีประทบัของจกัรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งดว้ย
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กระเบ้ืองสีน ้าเงิน มีเสามินาเรทเ์ป็นยอดแหลมถึง 6 ตน้ ถูกสรา้งโดยสุลต่ำน

อำหเ์มต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616                       

น าท่านชม เซน้ต ์โซเฟีย (St.Sophia) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลกยุคกลางและเป็นโบสถท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวคริสต ์เพ่ือแสดงถึงความ

อจัฉริยะและพลานุภาพอนัเกรียงไกรของอาณาจกัรโรมนัถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 

360 โดยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสรา้งขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.

415 ถูกเผาท าลายและสรา้งขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจกัรพรรดิจสัติ

เนียนและจวบจนวาระสุดท้าย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูก

สถาปนาเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของอิสลาม ช่ือ อำยำ ซอฟยำ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านชม อ่ำงเก็บน ้ำใตดิ้น หรืออุโมงคส์่งน ้ำใตดิ้น (Yerebatan Sarnici) 
สรา้งในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รชัสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน เพ่ือ

กักเก็บน ้าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวัง ปัจจุบันไดร้ับการบูรณะอย่างดี สะอาด

เรียบรอ้ย มีความขลงั มีทางเดินปูนราวไมก้ั้นเดินทะลุไดท้ัว่ เป็นสถานท่ีถ่าย

ท าภาพยนตรเ์ร่ือง James Bond ตอน Greeting From Moscow  เสาตน้ท่ี

แปลกตาท่ีสุดคือ เสาท่ีสลกัเป็นรูปดวงตานกยูง หยดน ้าตาหรือดวงตาปีศาจ 

ตามแต่ใครจะเห็นเป็นรูปใด เรียกช่ือว่า Forum Tauri  และเสาอีก 2 ตน้ท่ีไม่  

ควรพลาดชม ไดแ้ก่ เสาท่ีมีหวัของเมดูซา กลบัหัว วางเป็นฐาน และอีกเสา

หน่ึงหัวเมดูซาตะแคงขวาอยู่เพราะเป็นเคล็ดไม่ใหเ้มดูซามองใครแลว้จะ

กลายเป็นหิน แต่จะใหอ้ยูเ่ฝ้าอ่างเก็บน ้าแห่งน้ีตลอดไป 

น าท่านไปยังย่านการคา้ช่ือดัง แกรนด ์บำซำร ์(Grand Bazaar)(หรือ

ตลำดสไปซ์ มำรเ์ก็ต ข้ึนอยู่กับควำมเหมำะสมของเวลำ) ซ่ึงเป็นตลาด

เก่าแก่ท่ีสรา้งในสมยักลางปีคริสตวรรษท่ี 15 มีรา้นคา้มากมายถึง 4,000 

รา้น ซ่ึงเป็นตลาดคา้พรมและเคร่ืองเงินทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี ใหท่้านได้

พกัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีใหท่้านไดซ้ื้ออยา่งมากมาย   

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งของโรงแรม   

เข้าสู่ท่ีพกั RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่ำ อีสตนับูล 

วนัที่ 9 อีสตนับูล – เตหะรำน – กรุงเพทฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
08.30 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
11.15 น. ออกเดินทางจากอีสตนับูล สู่เตหะรำน โดยสายการบินมาฮาน แอร ์

เที่ยวบินที่ W5-113 
 

15.45 น. เดินทางมาถึงสนำมบินโคมัยน่ี/กรุงเตหะรำน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
22.10 น. ออกเดินทางจากเตหะรำน สู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5-051 

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
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วนัที่ 10 กรุงเทพฯ 
07.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

ค ำแนะน ำ : ระหว่ำงกำรตอ่เครื่องที่สนำมบินกรุงเตหะรำน “สุภำพสตรี” กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุม
สะโพก ควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้
คลุมผมบนเคร่ืองบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรสัแบบผา้พนัคอท่ี
สามารถพบัเป็นสามเหล่ียม “สุภำพบุรุษ” ใส่ชุดสุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 
 
ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 20 ท่าน ขึ้ นไป 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                            ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                          หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน                                                          ลดท่านละ 

33,900. -         

8,900.- 

15,000.- 
รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

การจองทวัร ์ : 
  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน 

(เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตาม

วนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
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ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-องัการ่า // อีสตนับูล-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการ

บินมาฮานแอร ์ชั้นประหยดั 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐานตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าเครื่องด่ืม (น ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าบริการน าทวัร ์และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ ท่านละ 40 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ท่านละ 30 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง หรือขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
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ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวซี่าท่ียืน่และตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก

ล่วงหน้าและกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนั

แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสาย

การบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30-44 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี)  

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10-29 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

เอกสารท าวีซ่า 

 หนังสือเดินทำงไทย ไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ 

หมายเหตุ : 
  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกคา้ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

      ราคาทวัรเ์พ่ิมท่านละ 2,000 บาท ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกขอ งผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ 

เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติ

ส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บน

เครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่า

ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) 
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เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมา

พบคณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี

เท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผู ้

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได้

เท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการ

เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก 

บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมี

ความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกั

แบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมี

จะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ

ตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. 

แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์าร

การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ น

เครื่องได ้และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณ

ดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 

600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน

ได ้ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 
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กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง

ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


