
 

 

รหัสทัวร JWL1903793 
ทัวรตุรกี PRO TURKEY LET ME 9 วัน 6 คืน (TK) 
สุเหราสีน้ําเงิน   พระราชวังทอปกาป   เมืองโบราณเอฟฟซุส 
มรดกโลกนครใตดิน   เมืองเฮียราโพลิส   น้ําพุเกลอืแรรอน   ปราสาทปุยฝ�าย 
 

 
 



 

 

วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  
 
19.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ

ภูมิเคานเตอรสายการบิน TURKISH AIRLINES พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก      

23.30 น. ออกเดินทางสู เมืองอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยสายบิน TURKISH AIRLINES 
เที่ยวบินที่ TK69 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.20 ชั่วโมง) บริการ
อาหาร เครื่องด่ืม และพักผอนบนเครื่อง      

 
 
 
 
 
 

วันที่2 สนามบินอะตาเติรก – เมืองอิชเมียร – เมืองโบราณเอฟฟซุส –  
                บานพระแมมารี – เมืองคูซาดาซี 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตัลบูล ประเทศตุรกี 
08.00 น. ออกเดินทางตอสู เมืองอิชเมียร (Izmir) โดยสายบิน TURKISH AIRLINES 

โดยเท่ียวบิน TK 2312 
09.25 น. ถึงสนามบินเมืองอิชเมียรจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส เมือง

โบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก 
(Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 
กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซาน
เดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ขึ้นเปนเมือง
หลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สอง
ขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละคร
กลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นํา



 

 

ทานเขาชม บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซึ ่งเชื ่อกันวาเปนที่
สุดทายท่ีพระแมมารีอาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบานหลังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซี (Kusadasi)เมืองทาเลียบชายฝم�งทะเลของ
ประเทศตุรกี ซึ่งทําใหในอดีต เมืองนี้เปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มี
ชื่อเสียงเร่ืองการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงสงออกไปทั่วโลก 

เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเขาสู ที ่พัก ARIA CLAROS BEACH 5 STAR***** มาตรฐานตุรกี 

หรือระดับใกลเคียง   
วันที่3 เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ�าย - 

เมืองเฮียราโพลิส 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)ซึ่งประเทศตุรกี
เปนประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยัง
ผลิตเส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาล ีเชน Versace , Prada , Michael Kors 
อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหล
ทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสู
หนาผา จนเกิดผลึข้ึนกึ่งสถาปตยกรรม 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
นําทานชม ปราสาทปุยฝ�าย (Cotton Castle) ผลจากการไหลของนาพุเกลือแร
รอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนาตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจากการ
แข็งตัวของแคลเซียมทา ใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางนาเปนทางยาว 
ซึ่งมีความงดงามมาก ทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เปน
เมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนนํ้าพุเกลือแรรอนซึ่งเชื่อกันวามสี 
รรพคุณในการรักษาโรคเมื ่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการ
พังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่ว ไปบางสวนยังพอมองออ
กวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล 
สุสานโรมันโบราณ เปนตน  
 
 
 
 
 
 

 
เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม    

พัก COLOSSAE THERMAL 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรือระดับ
ใกลเคียง  



 

 

วันที่4 เมืองปามุคคาเล – เมืองคอนยา - พิพิธภณัฑเมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย 
  
 ** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตอง

ออกจากโรงแรม 05.30 น.เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหน่ึง
ที ่หาชมไดยาก ใชเวลาอยู บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง **(คาขึ้นบอลลูน ไมได
รวมอยูในคาทัวรประมาณ 230-250 USD) 

 
 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร เซลจูค 

ในชวงป ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั้งยังเปนศูนยกลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบน้ี 
ทานจะไดเพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝم�งทาง ของ
ภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ทานจะไดชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่
สวยงามของทุ งหญาสลับกับภูเขา จากนั ้นนําทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา 
(Mevlana Museum)  ซึ่งกอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1231 โดย เมฟลานา เจลาเลดดิน 
รูบี ซึ ่งเชื ่อกันวาชายคนนี้เปนผูวิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดวาเปนผู
ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสตใหเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เดิมเปนสถานที่
นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิโดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย
สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี ่อาจารยทาง
ปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาทภายนอกเปนหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิมและยังเปน
สุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 นําทานเดินสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทางประมาณ 235 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดย
องคการยูเนสโกเมื่อปค.ศ. 1985 ภาพแปลกตานาพิศวงทุกภาพที่ปรากฏ ทานอาจ
แทบไมเชื่อวานี่คือฝมือของธรรมชาติลวนๆ ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นเมื่อราวๆ 
2 ลานปที่ผานมา ก็มีลาวาและเถาถานพวยพุงออกมาเปนจํานวนมาก พอเย็นตัว
ลงก็กลบแผนดินเดิมหนาขึ้นรวม 150 เมตร กลายเปนชั้นดินใหม กวาจะเปนริ้ว
คลื่น หินเปนลอนสวยงาม หินเปนแทง ปลองไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย ก็ตอง
ถูกทั้งกัดกรอนจากลม ฝน หิมะ และสายนํ้ามานับลานป ซึ่งทานจะเริ่มมองเห็นวิว
สองขางประปรายเมื ่อเริ ่มเข าสู คัปปาโดเกีย แวะถายร ูป คาราวานซาไร 
(Caravansarai)  จุดพักขบวนสินคาโบราณในสมัยจักรวรรดิออตโตมันในอดีต 

เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น จากนั้นนาทานชมการแสดง
พื้นเมือง “ระบํา หนาทอง” หรือ Belly Dance เปนการเตนรํา ที่เกาแกอยาง
หน่ึง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียน
นักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบา 
หนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซีทา ใหระบําหนาทอง
แพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปนระบา 
หนาทองตุรกีในปจจบุัน 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเขาสูที ่พัก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถํ้าจําลอง 
มาตรฐานตุรก ีหรือระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วันที่5 เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม – บานพักของมนุษยถ้ําพ้ืนเมือง – 
โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค 

 
** สําหรับทานตองการสัมผัสประสบการณใหมกับการนั่งรถ Jeep Safari ลัด
เลาะไปตามแกรนดแคนยอน ตรอกซอกเขาที่เปนรูปทรงตาง ๆ ไดอยางใกลชิด
อยางที่ไมเคยมีนักทองเที่ยวชาวไทยไดเคยสัมผัสมากอน แวะใหทานไดถายรูปกับ
ภูเขารูปทรงตาง ๆ ไดอยางใกลชิดนับวาเปนประสบการณใหมอยางแทจริง  (คา
ขึ ้นบอลลูนไมไดรวมอยู ในคาทัวร ราคาโดยประมาณ  80 USD ตอ 1 ทาน 
รบกวนติดตอสอบถามแจงความจํานงคกับหัวหนาทัวรโดยตรง ทางบริษัทเปน
เพียงตัวกลางในการใหขอมูลและคําแนะนําเทาน้ัน) ** 
นําทานออกเดินทางสู จุดชมวิว (Devrent valley) เปนวิวที่ดีที่สุดของคัปปาโด
เกียซึ่งสามารถมองเห็น ปลองไฟ นางฟ�าชนิดตาง ๆ ไดเชน รูปเห็ด และสัตวตาง 
ๆ จากน้ัน 
 
 
 
 
 
 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of 
Goreme) ซึ่งองคกรยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปน
มรดกโลก ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของ
ชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ 
และยังเปนการป�องกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนทีไ่มเห็นดวยกับศาสนาคริสต 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 



 

 

  นําเขาชม บานพักของมนุษยถํ ้าพื ้นเมือง (Local Cave House) ของชาว
พื้นเมือง Cappadocia พรอมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมือง
ตุรกี เมื่อมีผูมาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เปน Welcome Drink เพื่อแสดง
ถึงนํ้าใจและมิตรภาพระหวางเพื่อนใหม จากนั้นอิสระใหทานไดถายภาพบาน
พื้นเมืองที่มีผูคนอาศัยอยูจริงๆ จากนั้นนําทานเขาชม โรงงานทอพรม (Carpet 
Factory) และ โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดี
ของประเทศตุรกี ใหเวลาทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พัก BEST WESTERN PREMIER CAVE โรงแรมถํ้าจําลอง มาตรฐานตุรกี 

หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่6 นครใตดินคารตัค - เมืองอิสตันบูล 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู  นครใตดินคารตัค (Cardak Underground 
City)  ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินในยามสงครามในอดีต เมืองใตดินแหงนี้มี
ครบทั้งหองนอน หองครัว หองน้ํา หองอาหาร ฯลฯ 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
15.55 น.  นําทานออกเดินทางสู เมืองอิสตันบูล โดยสายบิน TURKISH AIRLINES โดย

เท่ียวบินที ่TK2013 
17.50 น.  เดินทางถึง เมืองอิสตันบูล เมืองที่มีความสําคัญที่สุดและเปนเมืองที่มีประชากร

หนาแนนมากที่สุดในตุรกี เดิมชื่อวา คอนสแตนติโนเปล ซึ่งเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ



 

 

ในประวัติศาสตรเปนเมืองสําคัญของชนเผาจํานวนมากในบริเวณน้ันจึงสงผลใหอสิ
ตันบูล มีช ื ่อเรียกแตกตางกันออกไป เชน ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปم�ล 
นอกจากนั้นยัง เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี เปนเมืองสําคัญ
เพียงเมืองเดียวในโลกที่ต้ังอยูใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย. 

เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
 พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่7 กรุงอิสตันบูล – ลองเรือชองแคบบอสฟอรสั – พระราชวังโดลมาบาเช – ตลาดสไปซ 
– ยานทักซิมสแควร  

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดยุทธศาสตรที่เชื่อมตอกับทะเลดา เขากับ

ทะเลมารมาราแลวยังมีจุดชมวิวที่สา คัญคือสะพานแขวนบอสฟอรัสเปนสะพานที่
ทา ขึ้นเพื่อใหรถยนตสามารถวิ่งขามฝم�งยุโรปและเอเชียได เปนสะพานแขวนที่มี
ความยาวถึง 1,560 เมตร นอกจากนั้นระหวางลองเรือสามารถมองเห็นสถานที่
สําคัญเชน พระราชวังโดลมาบาเชและบานเรือนของเศรษฐีตุรกที่ตั้งอยูริมแมนา
ตลอดความยาวทั้งสิ้นประมาณ32 ก.ม. โดยมีความกวางตั้งแต 500 เมตร จนถึง 
3 กิโลเมตร นําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช สรางโดยสุลตานอับดุลเมซิด
ในป 2399 ใชเวลาสรางถึง 30 ป สรางดวยหินออนศิลปะแบบตะวันออก
ผสมผสานกับตะวันตกตัวอาคารยาวถึง 600 เมตรตั้งอยูริมชายฝم�งทะเลมารมารา
ในชองแคบบอสฟอรัสบนฝم�งทวีปยุโรปจุดเดนของวังแหงนี้คือมีการประดับตกแตง
ดวยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอรนิเจอรพรมโคมไฟเครื่องแกวเจียระใน
และรูปเขยีนรูปถายตางๆที่มีชื่อเสียงมาก ไดแก โคมไฟแชนเดอเลียรของขวัญจาก
อังกฤษทา จากแกวคริสตัลขนาดใหญที่สุดในโลกหนักถึง 5000 กิโลกรัม ประดับ
ดวงไฟ 750 ดวงพรมทอมือผืนเดียวที่ใหญที่สุดในโลกเสาหินออนบันไดทางขึ้น
หองโถงตรงราวทา ดวยไมวอลนัตลูกกรงราวบันไดทา ดวยแกวคริสตัลพรมชั้นเลิศ
ราคาแพงที่สุดในโลกเครื่องแกวเจียระไนจากโบฮีเมียดีที่สุดในโลกของสาธารณรัฐ
เช็กหินออนจากอียิปตมาทา หองอาบนา (เซานา)ในรูปแบบที่เรียกวาเตอรกชิ บาธ 



 

 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู ย านชอปป ง ตลาดสไปซ (SPICE MARKET) หรือตลาด�م
เครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีไดในราคายอมเยาไมวาจะเปน
เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอบแหง หรือเตอกิสดีไลท สินคาอันเลื่องชื่อของตุรกี
ซึ่งมีใหเลือกซื้อมากมาย ไดเวลาอันสมควรถึงเวลาอันสมควร จากนั้นนําทานสู 
ยานทักซิมสแควร (Taksim Square) เปนยานคึกคักที่สุดในมหานครอิสตนับลู
และเปนจุดศูนยรวมของนักทองเท่ียวทัว่โลก ตั้งอยูในเขตยโรปของนครอิสตนับูล 
 
 
 
 
 

เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
พัก GONEN 5 STAR***** มาตรฐานตุรก ีหรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่8 กรุงอิสตันบูล – มัสยิดชามลีกา – จัตุรัสสลุตานอาหเหม็ด – ฮปิโปโดม –  
 สุเหราสีนํ้าเงิน – สุเหราเซนตโซเฟย - อุโมงคเก็บนา เยเรบาทัน - สนามบินอิสตันบลู 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเขาชม มัสยิดชามลีกา (Camlica Mosque) เปนมัสยิดที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในตุรกี มีเนื ้อที่ 57,500 ตารางเมตร เริ ่มกอสรางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2013 เปดใหปฎิบัติศาสนกิจครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2019 มัสยิดสามารถ
รองรับผูปฎิบัติศาสนกิจไดมากถึง 63,000 คน โดยใชสถาปตยกรรมตามแบบ
ฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถึงศิลปะในปจจุบันผสมผสานกันไดอยางลงตัวที่สุด 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสสุลตานอาหเหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อ
เรียกโบราณคือ ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยูหนาสุเหราสีนํ้าเงิน เดิมเปน
ลานแขงรถมาและศูนยกลางเมืองในยุคไบแซนไทน นําทานเขาชม สุเหราสนีํ้าเงิน 
(Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง ชื่อน้ี



 

 

ไดมาจากกระเบื้องเคลือบสีนํ้าเงินที่ใชปูตลอดแนวฝาผนังดานใน และถูกสรางขึ้น
บนพื้นที่ซึ ่งเคยเปนวังของจักรพรรดิไบเซนไทน โดยสุลตานอาหเหม็ตที่ 1 ค.ศ. 
1609  ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ป 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทุกทานเขาชม สุเหราเซนตโซเฟย (Saint Sophia) หรือ โบสถ
ฮาเจียโซเฟย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนต
ของชาวมสุ ลิมในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน
เปนผูสูรางเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป เพ่ือเปนโบสถของ
ศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทา ลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกดิ 
การขัดแยงระหวางพวกที่นับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัย
ของพระเจาจัสตินเนียน โดยสรางโบสถเซนตโซเฟยขึ้น ใหมใชเวลาสรางฐานโบสถ 
20 ป ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณปพ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการให
เปนสิ่งสวยงามที่สุดไดพยายามหาสิ่งของมีคาตางๆมาประดับไวมากมายสราง
เสร็จไดมีการเฉลิมฉลองกันอยางมโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหวอยางใหญทา ให
แตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสติน
เนียนถึงสมัยพระเจาโมฮัมเหม็ดที่ 2 เปนผนับถือศาสนาอสิ ลามจึงไดดัดแปลง
โบสถหลังน้ีใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม นําทานเดินทางสู อุโมงคเก็บนา เยเรบา
ทัน (YEREBATAN SARNICI) สรางในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนในป ค.ศ.532 
เพื่อเปนที่เก็บนาสา หรับใชในพระราชวัง สา รองไวใชยามอิสตันบูลถูกขาศึกปด
ลอมเมืองความกวาง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคา หลังคา 336 ตน 
แบงเปน 12 แถว สามารถจุนาไดทั้งหมด 80,000 ลูกบาศกเมตร นาที่ไดสงผาน
มาทางทอมาจากแหลงนาที่อยูหางออกไป 20 กิโลเมตร ใกลกับทะเลดํา ที่มาของ



 

 

สถานที่แหงน้ีชวนใหนาขนลุกอยูไมนอย เสาคอลัมน หัวเสา และฐานเสานามาจาก
ซากปรักหักพังของอาคารหลายแหง มีเสาทรงแปลกๆมากมาย อยางเชนเสา
ประดับรูปศีรษะเมดูซาที่กลับหัวลงและตะแคงขาง รวมทั้งเสาหยาดนาตา ในยุค
ออตโตมัน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล  

เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานทํา TAX REFUND เช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระนําทานเดินทางสู
สนามบินนานาชาติ อิสตุลบูล กรุงอิสตันบูล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
วันที่9 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

01.50 น. ออกเดินทางจากเม ืองอิสตัลบลู กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน TURKISH 
AIRLINES เที ่ยวบินที่ TK58 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.35 
ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องด่ืม และพักผอนบนเครื่อง  

15.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
 
 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น 

 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

อันเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง หมายเหตุ 
ผูใหญ 

พักคู 1 หอง 
ทานละ 

เด็กมีเตียง 
(อายุไมเกิน 12 

ป) ทานละ 

เด็กไมมีเตียง 
(อายุไมเกิน 12 

ป) ทานละ 

พัก
เดี่ยว 
เพ่ิม

ทานละ 
เดือน ธันวาคม 

2 – 10 ธันวาคม 2562 วันพอ ร.9 39,900 39,900 38,900 7,900 
เดือน มกราคม 

21 – 29 มกราคม 2563  39,900 39,900 38,900 7,900 
เดือน กุมภาพันธ 

11 – 19 กุมภาพันธ 2563 
วัน

มาฆบูชา 42,900 42,900 41,900 7,900 

25 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2563  39,900 39,900 38,900 7,900 
เดือน มีนาคม 

17 – 25 มีนาคม 2563  39,900 39,900 38,900 7,900 
เดือน เมษายน 

30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563  41,900 41,900 40,900 7,900 
เดือน พฤษภาคม 

26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563  41,900 41,900 40,900 7,900 
หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไมตองทําวีซาตุรก ี

 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 85 USD/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 

 
 
 
 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หาก
ไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจาก
ตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ขึ ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ

เงื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 



 

 

อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของ
ราคาทัวร  
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
 
  
 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน 
(ยกเวนหากม ี  
    การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) 
และเน่ืองจาก 
    เปนตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 20 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื ่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 
 
  

   คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คา 
   ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
   คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ  
  คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
   คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 85 USD/ทาน/ทริป 
   ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 

 
 
 

   เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

  กรุณาสํารองที่น่ังและชําระมัดจํา จํานวน 15,000 บาท ตอทาน เพ่ือสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30 วัน ทาง
บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทาน
ตองการ 

 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเร ียกเก็บคาใช จ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูทีม่ี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 



 

 

- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวร
ไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
ไมมีสิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกอง
การตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที ่ทําธุรกิจเพื่อการ
ทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และ
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 
หนากระดาษ 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะ
สละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  
 

    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ



 

 

ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากเการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทาง และอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ



 

 

เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  


