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ราคาเร่ิมต้น 32,900.- 
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   เที่ยวทั้งที !! ต้องมีเมอืงทรอย และอลัทานย่า...ริเวยีร่าแห่งตุรก ี

   สรรสร้างประสบการณ์ใหม่นอนโรงแรมสไตล์ถ า้ 1 คนื ณ เมืองคฟัปาโดเชีย  

ตุรก ีดินแดนท่ีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยงัเป็นจุด
กาํเนิดของประวติัศาสตร์ท่ีนบัยอ้นหลงัไปไดไ้กลถึงยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เร่ือยมาจนถึงยุคของกรีก
และโรมนัอนัรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตนับูล ซ่ึงเคยสัมพนัธ์กบัทางเอเชีย ในฐานะเมืองท่ีเป็นคู่คา้ผา้
ไหมท่ีส่งออกไปจากเมืองซีอานของประเทศจีน จนก่อให้เกิดเป็นเส้นทางสายไหมท่ีมีช่ือเสียง ยงัเป็นดินแดนท่ีไดช่ื้อว่า
อาณาจกัรของออตโตมาน ซ่ึงในความจินตนาการของท่านคิดว่าตุรกีเป็นประเทศมุสลิมท่ีเคร่งครัด แต่ในความเป็นจริง
แลว้เพียบพร้อมไปดว้ยความสะดวกสบายตามแบบยโุรปทุกอยา่ง 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ก าหนดวนัเดินทาง 
กนัยายน 22 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2561 29,900.- 

ตุลาคม 20 – 29 ตุลาคม 2561 32,900.- 

พฤศจกิายน 24 พฤศจกิายน – 03 ธันวาคม 2561 32,900.- 

ธันวาคม 01 – 10 ธันวาคม 2561 
29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2562 

32,900.- 

34,900.- 

รายละเอยีดการบิน 

วนัเดนิทาง เมอืง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ เตหะราน BKK-IKA W5-050 23.35-03.50+1 

วนัท่ี 2 เตหะราน อีสตนับูล IKA-IST W5-112 06.50-09.35 

วนัท่ี 9 องัการ่า เตหะราน ESB-IKA W5-119 12.00-14.50 

วนัท่ี 9 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA-BKK W5-051 21.45-07.45+1 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – เตหะราน 
19.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S 

เคาน์เตอร์สายการบิน MAHAN AIR (W5) ประตูทางเขา้ท่ี 8 โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทั ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ 

 

23.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เท่ียวบินท่ี W5-050  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

วนัที ่2 เตหะราน –อสีตันบูล-พระราชวงัทอ็ปกาปิ-พระราชวงัโดลมาบาห์เช่                                       
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03.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติอิหม่ามโคมยันี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
06.50 น. ออกเดินทางสู่ อีสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี W5-112  

09.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก อีสตนับูล ประเทศตุรกี นาํท่านผา่นพิธีการ
ตรวจเอกสารคนเขา้เมือง และศุลกากร 

 

 กรุงอีสตัลบูล (Istanbul) เป็นมหานครของสองทวีป/เอเซียและยุโรป เป็น
เมืองท่ีมีความงดงามในประวติัศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ นบัแต่ยุคสมยั
ของกรีกและโรมนั ในสมยัของพวกกรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุอยู่ใน
ระหว่าง 675 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค.ศ.330 จึงไดเ้สียให้แก่อาณาจกัร
โรมนั  และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมนัทางด้านตะวนัออก ในนามของ  กรุง
คอนสแตนติโนเปิล จนกระทัง่ถึง ค.ศ.1453 จึงไดถู้กพวกออตโตมาน ทาํลาย
ลงและเปล่ียนช่ือมาเป็น อีสตนับูล และไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1985  

จากนั้นนาํท่านเขา้ชม พระราชวังท็อปกาปิ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของ
สุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ ในปัจจุบันพระราชวงัท็อปกาปิ 
กลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบติัอนัลํ้ าค่า อาทิ เพชร 96 
กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และ
เคร่ืองทรงของสุลต่านท่ีไดป้กครองในอาณาจกัรแห่งน้ีฯลฯ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 นาํท่านไปชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงั

แห่งน้ีสร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมอจิท ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเจริญอยา่งสูงสุดทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมาน ซ่ึง
ไดข้ยายอาํนาจออกไปอยา่งกวา้งขวางพระราชวงัแห่งน้ีเป็นศิลปะผสมผสานกนั
ระหว่างยุโรปและตะวนัออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม และภายนอกยงั
ประกอบไปดว้ยสวนไมด้อกท่ีปลูกรายลอ้มตวัพระราชวงั ชมภายในพระราชวงั
ประดบัด้วยโคมไฟระยา้และท่ีน่าต่ืนตา ก็คือ โคมไฟอนัมหึมาหนกัถึง 4 ตนั 
และนาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะช้ีบอกเวลา 09.05 น.เป็นนิจนิรันดรเพื่อท่ีระลึก
ถึงการจากไปของท่าน คามาล อตาเติร์ก (Kamal Ataturk) ซ่ึงเป็นวีรบุรุษของ
ชาติผูท่ี้บดขยี้กองทพัขององักฤษท่ีกาลิโปลี ในสมยัสงครามโลกคร่ังท่ี 1 

นาํท่านไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลดาํกับ
ทะเลมาร์มาร่า มีความยาวประมาณ 32กม. ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 
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3 กม. ซ่ึงถือวา่ท่ีสุดของยุโรปและเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี ชมทิวทศัน์ทั้งสองขา้งจะ
สวยงามตระการตาของบอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสําคญัยิ่งในการป้องกนั
ประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อม ปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่องแคบเหล่าน้ี 

นาํท่านไปเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดอยีปิต์ หรือสไปซ์ มาร์เกต็ เป็นตลาดท่ีถูกสร้าง
ข้ึนตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ท่ีอยูใ่กลก้บัสะพานกา
ลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่นและเส้ือผา้ และยงัมีเคร่ืองเทศ 
ผลไมแ้หง้ถัว่ต่างๆ นํ้ามนัมะกอก ฯ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

เข้าสู่ทีพ่กั RAMADA GRAND BAZAAR HOTEL  หรือเทยีบเท่า อสีตันบูล 

วนัที ่3 อสิตันบูล-สุเหร่าสีน า้เงิน-ชานัคคาเล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านไปเท่ียวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางแห่ง
ชีวติของชาวไบแซนติอุม คือ สถานท่ีท่ีแข่งกีฬารถมา้ศึกของชาวโรมนั และของ
จกัรวรรดิออตโตมานกวา่ 400 ปี ในปัจจุบนัเหลือแค่เสา 3 ตน้ คือเสาตน้แรก 

โอเบลสิก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิสที ่3 ซ่ึงถูกสร้างมาตั้งแต่ 1500 ปีก่อนคริสตกาล 
ต่อมาเป็นเสาเซอร์เพนไทน์ ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมา 497 ปีก่อนคริสตกาล และเสา
คอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาตน้สุดทา้ย สถานท่ีน้ีไดถู้กสร้างข้ึนประมาณปี ค.ศ.

203 ในยคุของไบแซนไทน์                       
นาํท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีสร้างข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึง
คร้ังหน่ึงเคยเป็นวงัท่ีประทบัของจกัรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งดว้ย
กระเบ้ืองสีนํ้าเงิน มีเสามินาเรทเ์ป็นยอดแหลมถึง 6 ตน้ ถูกสร้างโดยสุลต่านอาห์
เมต ที ่1 ในปี ค.ศ.1609-1616                       

นาํท่านชม เซ้นต์ โซเฟีย (St.Sophia) ถือวา่เป็นเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง
โลกยุคกลางและเป็นโบสถ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาวคริสต์ เพื่อแสดงถึงความ
อจัฉริยะและพลานุภาพอนัเกรียงไกรของอาณาจกัรโรมนัถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 

360 โดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.415 

ถูกเผาทาํลายและสร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนและจวบ
จนวาระสุดทา้ย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาไดถู้กสถาปนาเป็นสุเหร่าท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกของอิสลาม ช่ือ อายา ซอฟยา  
นาํท่านชม อ่างเก็บน ้าใต้ดิน หรืออุโมงค์ส่งน ้าใต้ดิน (Yerebatan Sarnici) 
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สร้างในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน เพื่อกกั
เก็บนํ้าเอาไวใ้ชใ้นพระราชวงั ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะอยา่งดี สะอาดเรียบร้อย มี
ความขลงั มีทางเดินปูนราวไมก้ั้นเดินทะลุไดท้ัว่ เป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์
เร่ือง James Bond ตอน Greeting From Moscow  เสาตน้ท่ีแปลกตาท่ีสุดคือ 
เสาท่ีสลกัเป็นรูปดวงตานกยงู หยดนํ้าตาหรือดวงตาปีศาจ ตามแต่ใครจะเห็นเป็น
รูปใด เรียกช่ือวา่ Forum Tauri  และเสาอีก 2 ตน้ท่ีไม่  ควรพลาดชม ไดแ้ก่ เสาท่ี
มีหัวของเมดูซา กลบัหัว วางเป็นฐาน และอีกเสาหน่ึงหัวเมดูซาตะแคงขวาอยู่
เพราะเป็นเคล็ดไม่ใหเ้มดูซามองใครแลว้จะกลายเป็นหิน แต่จะให้อยูเ่ฝ้าอ่างเก็บ
นํ้าแห่งน้ีตลอดไป 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านไปยงัยา่นการคา้ช่ือดงั แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาด
เก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักลางปีคริสตวรรษท่ี 15 มีร้านคา้มากมายถึง 4,000 ร้าน 
ซ่ึงเป็นตลาดคา้พรมและเคร่ืองเงินทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี  
ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีใหท้่านไดซ้ื้ออยา่งมากมาย 

 

 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางเรียบชายฝ่ังทะเลไปยงับริเวณ แหลมแกลลโิปล ี

เพื่อท่ีจะนาํท่านขา้มฟากโดยเรือผา่นทางช่องแคบของทะเลมาร์มาร่า และออก
เดินทางไปยงั เมืองชานัคคาเล ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า และติดกบัทะเลอีเจียน 
ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียว เพระวา่มีซากโบราณสถานท่ีถูกสร้างข้ึนใน
สมยัโรมนัหลายแห่ง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เข้าสู่ทีพ่กั IRIS HOTEL หรือเทยีบเท่า ชานัคคาเล 

วนัที ่4 ชานัคคาเล-ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงั เมืองทรอย ชมความสวยงามของ ม้าไม้โทรจาน ท่ี
เคยเป็นตน้แบบ ซ่ึงถูกนาํมาใชใ้นการทาํสงครามเม่ือปี 1,000-700 ก่อน
คริสตกาล พร้อมกบัชมส่ิงโบราณสถานต่างๆ มากมายท่ีถูกสร้างข้ึนในอดีตท่ีเคย
รุ่งเรืองเช่น โรงละคร ปราสาทท่ีถูกขดุคน้ข้ึนมาในบริเวณใกล ้ๆ กนั และไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม 
จากนั้นนาํท่านไปชม โบราณสถานต่าง ๆ ที่ยังคงความสวยงามของ อะโครโพลิส ท่ี
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ถูกสร้างข้ึนบนเนินเขา ในสมยัท่ีพวกกรีกเขา้มาปกครองท่ีบริเวณนั้น และมีความ
เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมืองน้ียงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการแพทยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน
ขณะนั้น และยงัเป็นโรงเรียนสอนเก่ียวกบัจิตวิทยาแห่งแรกของโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี แปลวา่ “เกาะนก” ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้
ของตุรกี ติดกบัชายฝ่ังทะเลอีเจียน โดยผ่านเมืองอซีเมียร์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เข้าสู่ทีพ่กั MARINA HOTEL หรือเทยีบเท่า คาซาดาซี 

วนัที ่5 คูซาดาซี – เมอืงโบราณเอพฟิซุส – ปามุคคาเล่                                                                    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีมีการบาํรุงรักษาไว้
เป็นอยา่งดีท่ีสุดเมืองหน่ึง และเคยเป็นท่ีอยูข่องชาวไอโอเนียนจากกรีก จากนั้น
นาํท่านออกเดินทางเขา้ชม บ้านของพระแม่มารี (HOUSE OF THE VIRGIN 
MARY) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัและส้ินพระชนม์
ในบา้นหลงัน้ี  

นาํท่านชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่เอฟฟิซุสคือ โรงละครโรมัน ซ่ึงสร้างโดย
สกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนดูไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงเป็น 1 

ใน 10 ของประชากรยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ 
นาํท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงผลิตเส้ือหนงัส่งแบรนด์ดงั
ในอิตาลี อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองท่ีมีนํ้ าพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อกไซด์
ไหลข้ึนมาจากใตดิ้นเป็นเวลานบัพนัปีมาแลว้จากการไหลของนํ้ าพุเกลือแร่ร้อน
น้ีไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น 
นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งนํ้ าพุเกลือแร่ร้อน เน่ืองจากท่ีส่วนใหญ่เต็ม
ไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซียม  บ่อนํ้ าพุ เกลือแร่ร้อนน้ีได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของนํ้ าตกสีขาวเป็นชั้ นๆ หลายชั้ น และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางนํ้ายาว 

   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เข้าสู่ทีพ่กั COLOSSAE HOTEL หรือเทยีบเท่า  ปามุคคาเล่ 
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วนัที ่6 ปามุคคาเล่ – เพอร์เก้ – แอสเพนโดส – อนัทาลย่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปยงั เมืองอันทาลย่า บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนท่ีลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาอนัทาลยาอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าเรือโบราณท่ีเคย
มีความสาํคญัมาแต่ในอดีต ท่ีถูกสร้างโดยจกัรพรรดิอตัตาลุสท่ี 2 
นาํท่านชมความสวยงามของ ประตูฮาเดรียน ซ่ึงมีช่ือเสียงท่ีมีประตูทางเขา้ไปยงั
วงัท่ีสวยงาม ท่ีถูกสร้างดว้ยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโคง้เพื่อใหเ้ป็นเกียตริยศ
แด่จกัรพรรดิฮาเดรียน ท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีและคร้ังหน่ึงไดเ้คยเสด็จมายืนท่ีตรง
น้ี 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์เก้ เมืองท่ีมีความสําคญัของโลกโบราณ ใน
อดีตเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพวกฮิทไตเ้มืองประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล และ
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2009 
นําท่านชม โรงละครที่ยิ่งใหญ่  แอสเพนโดส สัมผสัอย่างใกล้ชิดซ่ึงมีความ
สวยงาม และสามารถจุผูช้มได้ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลัง 
สถานท่ีน้ีถูกสร้างข้ึนหลายชั้นท่ีน่ีมีห้องสําหรับนักแสดงเพื่อไวเ้ปล่ียนเคร่ือง
แต่งกาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เข้าสู่ทีพ่กั BEST WESTERN KHAN HOTEL  หรือเทยีบเท่า  อนัทาลย่า 
วนัที่ 7 อนัทาลย่า – คอนย่า – คัพปาโดเซีย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองคอนย่า ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีสําคญั
ของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย และไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

2000 จากนั้นนาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา หรือส านักลมวน เร่ิมก่อตั้ง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1231 ก่อตั้งโดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ี
เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ ให้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลามโดยมี
พื้นฐานอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ คัพปาโดเซีย ดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์ง  
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เกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ี เม่ือวนัเวลาผ่านไปนับลา้นปี 
พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรท่ีก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกเนินเขา
กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 1,000 ตร.กม.ระหวา่ง
ทางท่านจะไดช้มวิถีชีวิตตามชนบทและทศันียภาพท่ีสวยงามของทุ่งหญา้สลบั
กบัภูเขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านไปชมการแสดงพืน้เมืองและระบ าหน้าท้องประกอบดนตรีของ
สาวนอ้ยชาวตุรกี 

 

เข้าสู่ทีพ่กั DILEK KAYA HOTEL หรือเทยีบเท่า คัพปาโดเซีย 
วนัที่ 8 คัพปาโดเซีย – พพิธิภัณฑ์เกอเรเม่ –นครใต้ดนิ-โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามคิ –องัการ่า  

05.00 น. ส าหรับท่าน่ีสนใจจะขึ้นบอลลูน ชมความงามของเมืองคัฟปาโดเซีย ซ่ึง
ครอบคลุมบริเวณ 5 จงัหวดั ซ่ึงประกอบไปดว้ย อคัซาเรย ์เคยเ์ซอรี ไคร์เชอร์ 
เนฟเชอร์และนิกเด ท่ีเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน 
และเสารูปทรงต่างๆท่ีงดงาม จะมีเจ้าหน้าท่ีมารับท่านท่ีบริเวณล๊อบบ้ีของ
โรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณไป-กลบั 1 ชม. และอยูบ่นบอลลูนประมาณ 
45-50 นาที ค่าใช้จ่ายท่านละประมาณ USD 230.- /กรุณาสอบถามหัวหน้า
ทวัร์ 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

 จากนั้นนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Museum) ซ่ึงเป็น
พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคริสตศวรรษท่ี 9 

ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจาํนวน
มากเพื่อสร้างโบสถ์ ยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็น
ดว้ยกบัศาสนาคริสต ์และไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1985  
นาํจากนั้นนาํท่านชม นครใต้ดิน (Underground City of Kaymakli) ซ่ึงถูกทาํ
ข้ึนในศตวรรษท่ี 4 ได้ถูกขุดลึกลงไปสําหรับใช้เป็นท่ีหลบซ่อนประมาณ 
5,000-7,000 คน ท่ีไดห้ลบหนีจากการรุกรานของศตัรู และพวกท่ีต่อตา้นไม่
ยอมรับนบัถือศาสนาอ่ืน ๆ ใหท้่านชมความเป็นอยูท่ี่ใตดิ้น ซ่ึงไดถู้กวางรากฐาน
ทางด้านสาธารณูปโภคไวเ้ป็นอย่างดี ห้องครัว ห้องทาํไวน์ ห้องเก็บอาหาร 
พร้อมทั้งยงัมีระบบระบายอากาศ และอ่ืน ๆ อีก 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 ท่านแวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ เมืองอังการ่า เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
สองรองจากอิสตนับูล กรุงองัการ่าตั้งอยูบ่ริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องของโรงแรม   

เข้าสู่ท่ีพกั ATALAY  HOTEL  หรือเทยีบเท่า องัการ่า 

วนัที ่9 องัการ่า – เตหะราน – กรุงเพทฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.30 น. นาํท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง  

11.00 น. ออกเดินทางจากองัการ่า สู่เตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เทีย่วบินที ่
W5-119 

 

14.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินโคมัยน่ี/กรุงเตหะราน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
22.10 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ W5-051 

(รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัที ่10 กรุงเทพฯ 
07.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

*** ราคา และโปรแกรมทัวร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของเงนิบาทที่ไม่คงที่ /การเปลีย่นแปลง
เวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลีย่นแปลงนี ้ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ *** 

 

ค าแนะน า : ระหว่างการต่อเคร่ืองที่สนามบินกรุงเตหะราน “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก 
ควรเป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไม่เนน้สรีระ และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุมผมบน
เคร่ืองบิน ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียมไปอาจเป็นผนืยาวแบบส่ีเหล่ียมผนืผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรัสแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็น
สามเหล่ียม “สุภาพบุรุษ” ใส่ชุดสุภาพ (หา้มใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วนหรือกางเกงชาวเล) 
ค่าทวัร์ต่อท่าน : อตัราค่าบริการสาํหรับ (อตัราค่าบริการสาํหรับผูเ้ดินทาง 20 ท่าน ข้ึนไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)                                            ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                           หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน                                                          ลดท่านละ 

32,900. -         

6,000.- 

15,000.- 

ราคาอาจมีการปรับขึน้-ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยนืยนัเท่าน้ัน (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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การจองทวัร์  : 
  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร์ และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อ

เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน 
 กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้  30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

กาํหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ค่าทวัร์รวม 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-องัการ่า // อิสตนับูล-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
มาฮานแอร์ ชั้นประหยดั 

 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีนํ้ามนั และค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐานตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าเคร่ืองด่ืม (นํ้าเปล่า) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ท่าน 
 ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าบริการนาํทวัร์ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
วงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุตั้งแต่75ปีขึน้ไป) 

ค่าทวัร์ไม่รวม 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ดอลลาร์ คิดเป็น 8 วนั รวม 40 ดอลลาร์ /ท่าน  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย  วนัละ 3 ดอลลาร์ คิดเป็น 10 วนั รวม 30 ดอลลาร์ /ท่าน (ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของ

ท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิกการจองทวัร์ : 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้

และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
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เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจาํกบัทางสายการบินหรือกรุ๊ป
ท่ีมีการ การันตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30-44 วนั  หกัมดัจาํ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)  

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

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

เอกสารทาํวีซ่า 
 หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องท าวีซ่า 

หมายเหตุ : 
  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจาํนวนลกูคา้ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน  
      ราคาทวัร์เพ่ิมท่านละ 2,000 บาท ) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบั
คณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบ

คณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของ
คณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป



 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษทัจะไม่
รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมี
ความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 

เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด 

ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจ
อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่
รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล
เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึน
เคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกั
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครัว  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่นไข 
ที่บริษทัได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


