
 
 
 
 
 

 

 

  รว่มทรปิไปกบัดารายอดนยิม กอ้ง ปิยะ - ท็อป ดารณีนุช และ 
ดารารบัเชญิ เพือ่ถา่ยทาํรายการโทรทศัน ์

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

49,900.- 
 

 



 
 

   บินตรง + บินภายใน 2 ครัง้ !! ไม่เหน่ือย  

   สรรสรา้งประสบการณใ์หม่นอนโรงแรมสไตลถ้ํ์า ณ เมืองคพัปาโดเชีย 
   พกัในอีสตนับลู 2 คืน !! ปิดทา้ยชอ้ปป้ิงจใุจ 

   นอนหรโูรงแรมระดบั 5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
   รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถแลว้     

 

ตรุกี ดินแดนท่ีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งยุโรปและเอเชีย นอกจากน้ันยงัเป็นจุด

กาํเนิดของประวติัศาสตรท่ี์นับยอ้นหลงัไปไดไ้กลถึงยุคก่อนประวติัศาสตรท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในโลก เร่ือยมาจนถึงยุคของกรีก

และโรมนัอนัรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตนับูล ซ่ึงเคยสมัพนัธก์บัทางเอเชีย ในฐานะเมืองท่ีเป็นคู่คา้

ผา้ไหมท่ีส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อใหเ้กิดเป็นเสน้ทางสายไหมท่ีมีช่ือเสียง ยงัเป็นดินแดนท่ีไดช่ื้อว่า

อาณาจกัรของออตโตมาน ซ่ึงในความจินตนาการของท่านคิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมท่ีเคร่งครดั แต่ในความเป็นจริง

แลว้เพียบพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบายตามแบบยุโรปทุกอยา่ง 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

กาํหนดวนัเดินทาง 

พฤษภาคม 02 – 09 พฤษภาคม 2562 49,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ อีสตนับลู BKK-IST TK 069 23.00-05.20+1 

วนัท่ีสอง อีสตนับลู อิซเมียร ์ IST-ADB TK 2310 07.00-08.10 

วนัท่ีหา้ ไคเซอร่ี อีสตนับลู ASR-IST TK 2021 19.35-21.15 

วนัท่ีเจ็ด อีสตนับลู กรุงเทพฯ IST-BKK TK 064 20.10-09.40+1 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – อีสตนับูล 02 พ.ค. 2562 

20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว U 

เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) ประตทูางเขา้ท่ี 9 โดยมีเจา้หนา้ท่ี

ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอีสตนับลู เท่ียวบินท่ี TK069 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.20 ช.ม.)   
วนัที่ 2 อีสตนับูล – อิซเมียร ์- ปามุคคาเล่                                          03 พ.ค. 2562 

05.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรก์ อีสตนับลู ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการ

ตรวจเอกสารคนเขา้เมือง และศุลกากร   
เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์โดยเท่ียวบินท่ี  TK2310  

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอิซเมียร ์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง 

และศุลกากร 
 

 หลงัจากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ บา้นพระแม่มาร ี(House of Virgin Mary) ซ่ึง

เช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแมม่ารีมาอาศยัอยูแ่ละส้ินพระชนมใ์นบา้งหลงัน้ี ถูก

คน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแมชี่ตาบอดชาวเยอรมนั ช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเม
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อริช Anna Catherine Emmerich เม่ือปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยาย

สถานท่ีไวใ้นหนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มี

คนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงัน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระ

แมม่ารีไดร้บัการบรูณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ัน  ของพระแม่มารี ซ่ึง

พระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสท่ี์ 6 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของ

บา้น มีก๊อกน้ําสามกอ๊ก ท่ี มีความเช่ือวา่เป็นกอ๊กน้ําท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทน

ความเช่ือในเร่ือง สุขภาพ ความรํา่รวย และความรกั ถดัจากกอ๊กน้ําเป็น กาํแพง

อธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่หากตอ้งการใหส่ิ้งท่ี  ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียน

ลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน  
จากน้ันนําท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวง

แห่งเอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารท่ีเป็นสญัลกัษณข์อง นครเอฟฟิซุส คือ 

หอ้งสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่งคือ   วิหารแห่ง

จกัรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรา้งข้ึนถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน 

ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพท่ีสมบรูณม์าก จากน้ันปิด  ทา้ยกนัท่ี

ส่ิงก่อสรา้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึง

สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึง

คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน สรา้งสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมา

ปรบัปรุงใหย้ิ่งใหญ่มากข้ึน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเสื้ อหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิต

หนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยังผลิตเส้ือหนังส่งใหก้ับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น 

Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมี

นักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นจํานวนมาก ท่านชมความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   คาํว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี 

หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง 

ปราสาท เป็นน้ําตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน้ําใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 

35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปนู (แคลเซ่ียมออกไซด)์ ผสมอยู่ในปริมาณ

ท่ีสงูมาก ไหลรินลงมาจากภเูขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ ริน

เอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็น

ชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงาม

แปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณย์ากจะหาท่ีใดเหมือน จนทาํให ้ปามุคคาเล่ 

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่ง

น้ําพุเกลือแร่รอ้น นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ําพุเกลือ

แร่รอ้น นําท่านชมหน้าผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างน้ํา เป็นรูปร่างคลา้ย

หอยแครงและน้ําตกแช่แข็ง ถา้มองดูจะดูเหมือนสรา้งจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย 
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น้ําแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่าง

มหศัจรรย ์น้ําแร่น้ีมีอุณหภมิูประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยม

ไปอาบหรือนํามาด่ืม   เพราะเช่ือว่ามีคุณสมบติัในการรกัษาโรคหวัใจ โรคไขขอ้

อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนั

เช่ือวา่น้ําพุรอ้นสามารถรกัษาโรคได ้

จากน้ันนําท่านชม เมืองโบราณเฮียราโพลสิ Hierapolis ในอดีตเป็นสถานท่ี

บําบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสท่ี 1แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อน

คริสตก์าล สถานท่ีแห่งน้ีมี แผ่นดินไหวเกิดข้ึนหลายครั้งปีค.ศ 1334 จึง ไม่มีคน

อาศัยอยู่อีก ศูนยก์ลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้ําศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงปัจจุบันตั้งอยู่ใน

โรงแรมปามุคคาเล สถานท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ามุคคาเล โรงอาบน้ํา

โรมนั โบสถส์มยัไบแซนไทน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั COLOSSAE HOTEL หรือเทียบเท่า *5 ปามุคคาเล่ 

วนัที่ 3 ปามุคคาเล่ – คอนยา่ 04 พ.ค. 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทางประมาณ 417 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจคู

ในช่วงปีค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีสาํคญัของภูมิภาคแถบน้ัน

อีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่ง

ทางของภมิูภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า Mevlana Museum เดิมเป็นสถานท่ีนักบวช

ในศาสนาอิสลามทาํสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลม ขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วน

หน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสสุานของเมฟลาน่า เจลาลคุ ดน รูม่ี อาจารยท์างปรชัญา

ประจาํราชสาํนักแหง่ สุลตานอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับ ฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสาน 

สาํหรบัผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั GRAND KONYA HOTEL หรือเทียบเท่า *5 คอนยา่ 

วนัที่ 4 คอนยา่ – คพัปาโดเชีย 05 พ.ค. 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคพัปาโดเชีย Cappadocia (ระยะทาง 215 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท่้านเพลิดเพลินกับ

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามสองขา้งทางโดยตลอด 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชม นครใตดิ้นไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli   
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เกิดจากการขุดเจาะพ้ืนดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพ่ือใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึก

ศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมี

ครบเคร่ืองทุกอย่างทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน้ํา หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว 

หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

จากน้ันใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานทอพรม 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่ที่พกั ALFINA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า *5 

จากน้ันนําท่านไปชมการแสดงพ้ืนเมืองและระบาํหนา้ทอ้งประกอบดนตรี

ของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

คพัปาโดเชีย         

วนัที่ 5 คพัปาโดเชีย – อีสตนับูล 06 พ.ค. 2562 

05.00 น. สาํหรับท่านที่สนใจจะข้ึนบอลลูน ชมความงามของเมืองคัพปาโดเชีย ซ่ึง

ครอบคลุมบริเวณ 5 จงัหวดั ซ่ึงประกอบไปดว้ย อคัซาเรย ์เคยเ์ซอรี ไครเ์ชอร ์

เนฟเชอรแ์ละนิกเด ท่ีเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน 

และเสารูปทรงต่างๆท่ีงดงาม จะมีเจา้หน้าท่ีมารับท่านท่ีบริเวณล๊อบบ้ีของ

โรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณไป-กลบั 1 ชม. และอยู่บนบอลลูนประมาณ 

45-50 นาที ค่าใชจ้่ายท่านละประมาณ USD 230.- /กรุณาสอบถาม

หวัหนา้ทวัร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ท่ี

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ์ และยงั

เป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ชม 

โบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์ังกร Snake Church และ 

โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้าม

อธัยาศยั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านชม เมืองคพัปาโดเชีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนัน่า

อศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารปูทรงต่าง ๆ 

ท่ีงดงาม คพัปาโดเชีย Cappadocia เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผ่ารุ่นแรก 

ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบน้ี) แปลวา่ ดินแดนมา้พนัธุดี์ ตั้งอยูท่างตอนกลาง

ของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเออซิเยส และ ภเูขาไฟฮาซาน 

เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพ่นออกมาและเถา้ถ่านจาํนวนมหาศาล

กระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหมข้ึ่นมา จากน้ันกระแส น้ํา ลม 

ฝน แดด และหิมะ กดัเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภเูขาไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับ

ลา้นปี จนเกิดเป็นภมิูประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเต็มไปดว้ยหินรปู 

แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรปูทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพ

นิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกนัว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยเูนส
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โกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหศัจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วฒันธรรมแห่งแรกของตุรกี  

จากน้ันใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกบัการ

เลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

16.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินไคเซอรี่ (พรอ้มรับประทานอาหารเย็น 

ภายในสนามบิน) 

 

19.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอีสตนับูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี 

TK 2021(ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

 

21.15 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอีสตนับูล นําท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

เขา้สู่ที่พกั LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่า 5* อีสตนับูล 

วนัที่ 6 อีสตนับูล 07 พ.ค. 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านไปเท่ียวชม ฮิปโปโดรม Hippodome ในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางแห่งชีวิต

ของชาวไบแซนติอุม คือ สถานท่ีท่ีแข่งกีฬารถมา้ศึกของชาวโรมัน และของ

จกัรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแค่เสา 3 ตน้ คือเสาตน้แรก 

โอเบลิสก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ซ่ึงถูกสร้างมาตั้งแต่ 1500 ปีก่อน

คริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอรเ์พนไทน์ ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนมา 497 ปีก่อน

คริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาตน้สุดทา้ย สถานท่ีน้ีไดถู้กสรา้ง

ข้ึนประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์                       

นําท่านชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน Blue Mosque สุเหร่าแห่งน้ีสรา้งข้ึนบนพ้ืนท่ีซ่ึงครั้ง

หน่ึงเคยเป็นวังท่ีประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งด้วย

กระเบ้ืองสีน้ําเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ตน้ ถูกสรา้งโดยสุลต่าน

อาหเ์มต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616                       

นําท่านชม เซ็นต ์โซเฟีย St.Sophia ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลางและเป็นโบสถ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวคริสต์ เพ่ือแสดงถึงความ

อจัฉริยะและพลานุภาพอนัเกรียงไกรของอาณาจกัรโรมนัถูกสรา้งข้ึนในปีค.ศ. 

360 โดยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสรา้งข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.415 

ถูกเผาทําลายและสรา้งข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนและ

จวบจนวาระสุดท้าย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูกสถาปนาเป็น

สุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของอิสลาม ช่ือ อายา ซอฟยา  

นําท่านชม อ่างเก็บนํ้าใตดิ้น หรืออุโมงคส่์งนํ้าใตดิ้น Yerebatan Sarnici 

สรา้งในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รชัสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน เพ่ือกกั

เก็บน้ําเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั ปัจจุบนัไดร้บัการบูรณะอย่างดี สะอาดเรียบรอ้ย 

มีความขลัง มีทางเดินปูนราวไม้กั้นเดินทะลุได้ทั ่ว  เป็นสถานท่ีถ่ายทํา

ภาพยนตรเ์ร่ือง James Bond ตอน Greeting From Moscow  เสาตน้ท่ีแปลกตา

ท่ีสุดคือ เสาท่ีสลกัเป็นรปูดวงตานกยูง หยดน้ําตาหรือดวงตาปีศาจ ตามแต่ใคร
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จะเห็นเป็นรูปใด เรียกช่ือว่า Forum Tauri  และเสาอีก 2 ตน้ท่ีไม่ควรพลาดชม 

ไดแ้ก่ เสาท่ีมีหัวของเมดูซา กลับหัว วางเป็นฐาน และอีกเสาหน่ึงหัวเมดูซา

ตะแคงขวาอยูเ่พราะเป็นเคล็ดไมใ่หเ้มดซูามองใครแลว้จะกลายเป็นหิน แต่จะให้

อยูเ่ฝ้าอ่างเก็บน้ําแห่งน้ีตลอดไป 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บ่าย จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวังท็อปกาปิ  Topkapi Palace ซ่ึงในอดีตเคย

เป็นท่ีประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ ในปัจจุบัน

พระราชวงัท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนั

ลํ้าค่า อาทิ เพชร 96 กะรตั กริชทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน 

หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านท่ีไดป้กครองในอาณาจกัรแห่งน้ี

ฯลฯ 

นําท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาด

เคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อันเล่ืองช่ือของตุรกี อย่าง 

แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ฯลฯ 

  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สู่ที่พกั LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่า 5* อีสตนับูล 

วนัที่ 7 อีสตนับูล - กรุงเทพฯ 08 พ.ค. 2562 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็น

ช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝัง่มีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีทาํหน้าท่ีเป็นเสน้

แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลดาํ The Black Sea เขา้กบั 

ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้ม

ทิวทัศน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ีเป็นจุด  
ยุทธศาสตรท่ี์สาํคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้ง

เรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี  

นําท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัท่ี

สะท้อนใหเ้ห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของ  
จกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของ

ยุโรปและตะวันออกท่ีไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คํานึงถึงความ

ส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึง

อยูเ่หนืออ่าวเล็ก ๆ ท่ี ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้ง

หบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรงแกว้เจียระไน และโคม

ไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําท่านไปยงัย่านการคา้ช่ือดงั แกรนด ์บาซาร ์Grand Bazaar ซ่ึงเป็นตลาด

เก่าแก่ท่ีสรา้งในสมยักลางปีคริสตวรรษท่ี 15 มีรา้นคา้มากมายถึง 4,000 รา้น 
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ซ่ึงเป็นตลาดคา้พรมและเคร่ืองเงินทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี ใหท่้านไดพ้กัผ่อน

ตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีใหท่้านไดซ้ื้ออย่างมากมาย 

16.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั  

20.10 น. ออกเดินทางจาก อีสตนับลู สู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 064 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ช.ม.) 
 

วนัที่ 8 กรุงเทพฯ 09 พ.ค. 2562 

09.40 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั *** 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการสาํหรบั (อตัราค่าบริการสาํหรบัผูเ้ดินทาง 25 ท่าน ข้ึนไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                            ท่านละ 

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                           หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 

49,900. -         
6,000.- 

การจองทวัร ์(กรุณาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนจะเดินทาง) : 

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 20,000 บาท/ท่าน (เพ่ือ

เป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหน้า  30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

กาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตนับลู // อีสตนับลู-อิซเมียร ์// ไคเซอร่ี-อีสตนับลู //  
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อีสตนับลู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐานตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเคร่ืองด่ืม (น้ําเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 2 ขวด / ท่าน 

 ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

 ค่าบริการนําทวัร ์และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม 

  ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ํามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย  วนัละ 3 ดอลลาร ์คิดเป็น 8 วนั รวม 24 ดอลลาร ์/ท่าน (ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของ

ท่าน) 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าทาํธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

การยกเลิกการจองทวัร ์: 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ี

ออกล่วงหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล 

(สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้ง

การนัตี มดัจาํกบัทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่า

มดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

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

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

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

เอกสารทาํวีซ่า 

 หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งทาํวีซ่า 

หมายเหตุ : 

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
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ทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความ
ล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
สาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเครื่อง 
และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทาง
กบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบ

คณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ
คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ก่อนทําการจอง กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชาํระ ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่
สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทําใหท่้านไม่ไดห้อ้งพักติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 
เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะ
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ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่
รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล
เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึน
เคร่ืองได ้และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ย
น้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 
กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั 

ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้า

ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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