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ราคาเร ิม่ตน้ 
31,900.- 
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❖ เท่ียวไม่ยอ้นเสน้ทางเขา้องัการ่า – ออกอีสตนับูล   
❖ เท่ียวทัง้ที !! ตอ้งมีเมืองทรอย และอลัทาเลีย...ริเวียร่าแห่งตุรกี 
❖ สรรสรา้งประสบการณใ์หม่นอนโรงแรมถ ้า 1 คืน ณ เมืองคฟัปาโดเชีย  

ตุรกี ดินแดนท่ีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยงัเป็นจุดก าเนิดของ
ประวติัศาสตร์ท่ีนับยอ้นหลงัไปไดไ้กลถึงยุคกอ่นประวติัศาสตร์ท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโลก เร่ือยมาจนถึงยุคของกรีกและโรมนัอนัรุ่งเรือง 
เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตนับูล ซ่ึงเคยสมัพนัธก์บัทางเอเชีย ในฐานะเมืองท่ีเป็นคูค่า้ผา้ไหมท่ีส่งออกไปจากเมืองซีอาน
ของประเทศจีน จนกอ่ใหเ้กิดเป็นเสน้ทางสายไหมท่ีมีช่ือเสียง ยงัเป็นดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าอาณาจกัรของออตโตมาน ซ่ึงในความ
จินตนาการของทา่นคิดวา่ตุรกีเป็นประเทศมุสลิมท่ีเคร่งครัด แตใ่นความเป็นจริงแลว้เพียบพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบายตามแบบ
ยุโรปทุกอยา่ง 
 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

ก าหนดวนัเดินทาง 
มกราคม 24 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์2562  32,900.- 
กุมภาพนัธ ์ 14 – 23 กุมภาพนัธ ์2562 32,900.- 
มีนาคม 02 – 11 มีนาคม 2562 31,900.- 

รายละเอียดการบิน 
วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 
วนัแรก กรุงเทพฯ เตหะราน BKK-IKA W5-050 23.35-03.50+1 
วนัท่ี 2 เตหะราน องัการ่า IKA-ESB W5-118 08.00-10.15 
วนัท่ี 9 อีสตนับูล เตหะราน IST-IKA W5-113 11.35-15.00 
วนัท่ี 9 เตหะราน กรุงเทพฯ IKA-BKK W5-051 21.45-07.45+1 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เตหะราน 
20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว S 

เคาน์เตอร์สายการบิน MAHAN AIR (W5) ประตูทางเขา้ท่ี 8 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทั ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

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

 

วนัท่ี 2 เตหะราน – องัการ่า – คพัปาโดเซีย                                     
03.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติอิหมา่มโคมยันี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดินทางสู ่องัการ่า ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี W5-118  
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10.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติเอเซนโบกา้ กรุงองัการ่า ประเทศตุรกี น าทา่นผา่นพิธีการตรวจ
เอกสารคนเขา้เมือง และศุลกากร 

 

 กรุงองัการา (Ankara) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั
องัการา ตัง้อยูบ่ริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั  สองรอง
จากอีสตนับูล ตัง้อยูท่ี่ระดบัความสูงเฉล่ีย 850  เมตร มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 4 
ลา้นคนกรุงอ ังการาตั้งอยู่บริ เวณกลางคาบสมุทรอะนาโตเลียจึงเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัท ัง้ทางธุรกิจ การคา้และพาณิชย ์และเมืองอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลาง
ของรัฐบาลตุรกีและเป็นท่ีตัง้ของสถานทูตประเทศตา่งๆ นอกจากนั้นยงัเป็นศูนยก์ลาง
ของทางหลวงและเสน้ทางรถไฟ ท าใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการคา้ขาย 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ คพัปาโดเซีย ระยะทางประมาณ 310 กม. ดินแดนท่ีมีภูมิ
ประเทศอนัน่าอศัจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพ้ืนท่ี เม่ือวนัเวลา
ผา่นไปนับลา้นปี พายุ ลม ฝน ไดเ้ป็นตวัแปรท่ีกอ่ใหเ้กิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่อง
ลึกเนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 1,000 ตร.กม.
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มวิถีชีวิตตามชนบทและทศันียภาพท่ีสวยงามของทุง่หญา้สลบั
กบัภูเขารวมถึงทอ้งฟา้สีสดใส 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชมนครใตดิ้น (Underground City of Kaymakli) ซ่ึงถูกท าขึ้นในศตวรรษ

ท่ี 4 ไดถู้กขุดลึกลงไปส าหรับใชเ้ป็นท่ีหลบซ่อนประมาณ 5 ,000-7,000 คน ท่ีได ้
หลบหนีจากการรุกรานของศตัรูและพวกท่ีตอ่ตา้นไมย่อมรับนับถือศาสนาอ่ืนๆชม
สถานท่ีในอดีตของสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ใตดิ้นซ่ึงไดถู้กวางรากฐานทางดา้น
สาธารณูปโภคไวเ้ป็นอยา่งดีหอ้งท าพิธีทางศาสนา หอ้งครัว หอ้งท าไวน์ หอ้งเก็บอาหาร 
พรอ้มท ัง้ยงัมีระบบระบายอากาศและอ่ืนๆ อีกหลายอยา่งฯ 
เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์กอเรเม (Goreme Museum)  ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นชว่งคริสตศวรรษท่ี 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ า้เป็นจ านวนมากเพ่ือสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์และไดร้ับการขึ้น
ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 
น าทา่นแวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค ใหท้า่นเลือกซ้ือของฝากตาม
อธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าทา่นไปชมการแสดงพ้ืนเมืองและระบ าหน้าทอ้งประกอบดนตรีของสาว
นอ้ยชาวตุรกี 

 

เขา้สู่ท่ีพกั DILEK KAYA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า คพัปาโดเซีย 
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วนัท่ี 3 คพัปาโดเซีย-คอนย่า-อลัทาเลีย 

05.00 น. ส าหรบัท่าน่ีสนใจจะข้ึนบอลลูน ชมความงามของเมืองคฟัปาโดเซีย ซ่ึงครอบคลุม
บริเวณ 5 จงัหวดั ซ่ึงประกอบไปดว้ย อคัซาเรย ์เคยเ์ซอรี ไคร์เชอร์ เนฟเชอร์และนิกเด 
ท่ีเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงตา่งๆท่ีงดงาม 
จะมีเจา้หนา้ท่ีมารับทา่นท่ีบริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณไป-กลบั 
1 ชม. และอยูบ่นบอลลูนประมาณ 45-50 นาที ค่าใชจ่้ายท่านละประมาณ USD 
230.- /กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคอนย่า ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุคในชว่ง

ปี ค.ศ.1071-1308 รวมท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย และ
ไดร้ับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา หรือส านักลมวน เร่ิมกอ่ตัง้ขึ้นในปี 

ค.ศ. 1231 กอ่ตัง้โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูช้กัชวน
คนท่ีนับถือศาสนาคริสต์ ใหเ้ปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพ้ืนฐานอยู่บน
ความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งกนั 

 

 
น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองอลัทาเลีย บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีลอ้มรอบ
ไปดว้ยเทือกเขาอนัทาลยาอีกท ัง้ยงัเป็นเมืองทา่เรือโบราณท่ีเคยมีความส าคญัมาแตใ่น
อดีต ท่ีถูกสรา้งโดยจกัรพรรดิอตัตาลุสท่ี 2 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ท่ีพกั GRIDA CITY HOTEL หรือเทียบเท่า อลัทาเลีย 
วนัท่ี 4 อลัทาเลีย-เดนิซลี-ปามุคคาเล่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชมความสวยงามของ ประตูฮาเดรียน ซ่ึงมีช่ือเสียงท่ีมีประตูทางเขา้ไปยงัวงัท่ี
สวยงาม ท่ีถูกสร้างดว้ยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโคง้เพ่ือใหเ้ป็นเกียตริยศแด่
จกัรพรรดิฮาเดรียน ท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีและครั้งหน่ึงไดเ้คยเสด็จมายืนท่ีตรงน้ี 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองเพอรเ์ก ้เมืองท่ีมีความส าคญัของโลกโบราณ ในอดีต
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพวกฮิทไตเ้มืองประมาณ 1,500 ปีกอ่นคริสตกาล และไดร้ับการขึ้น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2009 
น าทา่นชม โรงละครท่ีย่ิงใหญ่ แอสเพนโดส สมัผสัอย่างใกลชิ้ดซ่ึงมีความสวยงาม 
และสามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงดา้นหลงั สถานท่ีน้ีถูกสรา้งขึ้น
หลายชัน้ท่ีน่ีมีหอ้งส าหรับนักแสดงเพ่ือไวเ้ปล่ียนเคร่ืองแตง่กาย 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนั้นออกเดินทางสู ่เมืองปามุคคาเล่ เมืองท่ีมีน ้าพุเกลือแร่แคลเซียมออ๊กไซดไ์หล
ขึ้นมาจากใตดิ้นเป็นเวลานับพนัปีมาแลว้จากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่ร้อนน้ีได ้
กอ่ใหเ้กิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ ๆ หลายชัน้ โดยผ่านเมืองเดนิซลี 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ท่ีพกั NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า ปามุคคาเล่ 
วนัท่ี 5 ปามุคคาเล่-คซูาดาซี                                                                  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่รอ้น เน่ืองจากท่ีส่วนใหญเ่ต็มไป
ดว้ยส่วนประกอบของแคลเซียม บอ่น ้าพุเกลือแร่ร้อนน้ีไดก้อ่ใหเ้กิดทศันียภาพของ
น ้าตกสีขาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมท าใหเ้กิดเป็นแห่ง
หินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางน ้ายาว 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนั้นน าทา่นสู ่เมืองโบราณเอฟฟิซุส ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีมีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดีท่ีสุดเมืองหน่ึง และเคยเป็นท่ีอยูข่องชาวไอโอเนียนจากกรีก 
ระหวา่งทางแวะน าทา่นเขา้ชม บา้นของพระแม่มารี (HOUSE OF THE VIRGIN 
MARY) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีสุดทา้ยท่ีพระแมม่ารีมาอาศยัและส้ินพระชนมใ์นบา้น
หลงัน้ี   
น าทา่นชมส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีขนาดใหญเ่อฟฟิซุสคือ โรงละครโรมนั ซ่ึงสรา้งโดยสกดัเขา้
ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนั่ ง สามารถจุคนดูไดถึ้ง 25 ,000 คน ซ่ึงเป็น 1 ใน 10 ของ
ประชากรยุคนั้น สรา้งสมยักรีกโบราณ 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี แปลวา่ “เกาะนก” ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ตุรกี ติดกบัชายฝั่งทะเลอีเจียน  
น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนง้คุณภาพสูง ซ่ึงผลิตเส้ือหนังแบรนดด์งัในอิตาลี
และอิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ท่ีพกั ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  คูซาดาซี 
วนัท่ี 6 คูซาดาซี-เพอรก์ามมั-ทรอย-ชานคัคาเล 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองเพอรก์ามมั 
จากนั้นน าทา่นไปชม โบราณสถานต่าง ๆ ท่ียงัคงความสวยงามของ อะโครโพ
ลิส ท่ีถูกสรา้งขึ้นบนเนินเขา ในสมยัท่ีพวกกรีกเขา้มาปกครองท่ีบริเวณนั้น และมีความ
เจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก เมืองน้ียงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการแพทยท่ี์ใหญท่ี่สุดใน
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ขณะนั้น และยงัเป็นโรงเรียนสอนเก่ียวกบัจิตวิทยาแหง่แรกของโลก 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงั เมืองทรอย ชมความสวยงามของ มา้ไมโ้ทรจาน ท่ีเคย
เป็นตน้แบบ ซ่ึงถูกน ามาใชใ้นการท าสงครามเม่ือปี 1,000-700 กอ่นคริสตกาล พรอ้ม
กบัชมส่ิงโบราณสถานตา่งๆ มากมายท่ีถูกสรา้งขึ้นในอดีตท่ีเคยรุ่งเรืองเชน่ โรงละคร 
ปราสาทท่ีถูกขุดคน้ขึ้นมาในบริเวณใกล ้ ๆ กนั และไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1998 

 

 จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองชานคัคาเล ตัง้อยูริ่มทะเลมาร์มาร่า และติดกบั
ทะเลอีเจียน ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นการทอ่งเท่ียว เพระวา่มีซากโบราณสถานท่ีถูกสรา้งขึ้น
ในสมยัโรมนัหลายแหง่ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ท่ีพกั IRIS HOTEL  หรือเทียบเท่า  ชานคัคาเล 
วนัท่ี 7 ชานคัคาเล-อีสตนับูล  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 จากนั้นน าทา่นออกเดินทางเรียบชายฝั่งทะเลไปยงับริเวณ แหลมแกลลิโปลี เพ่ือท่ีจะ
น าทา่นขา้มฟากโดยเรือผา่นทางชอ่งแคบของทะเลมาร์มาร่า และออกเดินทางไปยงั 
เมืองอีสตนับูล 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นไปชม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace) พระราชวงัแห่งน้ี

สรา้งโดยสุลตา่นอบัดุล เมอจิท ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่ง
สูงสุดทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมาน ซ่ึงไดข้ยายอ านาจออกไป
อยา่งกวา้งขวางพระราชวงัแห่งน้ีเป็นศิลปะผสมผสานกนัระหวา่งยุโรปและตะวนัออกท่ี
ไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงาม และภายนอกยงัประกอบไปดว้ยสวนไมด้อกท่ีปลูกราย
ลอ้มตวัพระราชวงั ชมภายในพระราชวงัประดบัดว้ยโคมไฟระยา้และท่ีน่าต่ืนตา ก็คือ 
โคมไฟอนัมหึมาหนักถึง 4 ตนั และนาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะช้ีบอกเวลา 09.05 น.
เป็นนิจนิรันดรเพ่ือท่ีระลึกถึงการจากไปของทา่น คามาล อตาเติร์ก (Kamal Ataturk) 
ซ่ึงเป็นวีรบุรุษของชาติผูท่ี้บดขย้ีกองทพัขององักฤษท่ีกาลิโปลี ในสมยัสงครามโลกครั่งท่ี  
น าทา่นไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรสั ซ่ึงเป็นชอ่งแคบท่ีเช่ือมทะเลด ากบัทะเลมาร์
มาร่า มีความยาวประมาณ 32กม. ความกวา้งตัง้แต ่500 เมตร จนถึง 3 กม. ซ่ึงถือวา่
ท่ีสุดของยุโรปและเอเชียมาพบกนัท่ีน่ี ชมทิวทศัน์ท ัง้สองขา้งจะสวยงามตระการตาของ
บอสฟอรัสท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัย่ิงในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมี
ป้อม ปืนตัง้เรียงรายอยูต่ามชอ่งแคบเหลา่น้ีน าทา่นไปเลือกซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดอียิปต ์
หรือสไปซ ์มารเ์ก็ต เป็นตลาดท่ีถูกสรา้งขึ้นตัง้แตใ่นศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงทอดยาวไปตาม
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สุเหร่าเยนี ท่ีอยูใ่กลก้บัสะพานกาลาตา้ เป็นแหลง่ขายของสง่ มีท ัง้ของกิน ของเลน่และ
เส้ือผา้ และยงัมีเคร่ืองเทศ ผลไมแ้หง้ถัว่ตา่งๆ น ้ามนัมะกอก ฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ท่ีพกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า อีสตนับูล 
วนัท่ี 8 อีสตนับูล 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 จากนั้นน าทา่นเขา้ชม พระราชวงัท็อปกาปิ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของสุลต่าน
แห่งราชวงศอ์อตโตมนัหลายองค ์ในปัจจุบนัพระราชวงัท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภณัฑ์
สถานแหง่ชาติท่ีใชเ้ก็บมหาสมบติัอนัล า้คา่ อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต 
เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลตา่นท่ีไดป้กครองใน
อาณาจกัรแหง่น้ีฯลฯ 
น าทา่นไปเท่ียวชม ฮิปโปโดรม (Hippodome) ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งชีวิต
ของชาวไบแซนติอุม คือ สถานท่ีท่ีแขง่กีฬารถมา้ศึกของชาวโรมนั และของจกัรวรรดิ
ออตโตมานกวา่ 400 ปี ในปจัจุบนัเหลือแคเ่สา 3 ตน้ คือเสาตน้แรก โอเบลิสกแ์ห่ง
ฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ซ่ึงถูกสรา้งมาตัง้แต่ 1500 ปีกอ่นคริสตกาล ต่อมาเป็นเสา
เซอรเ์พนไทน ์ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นมา 497 ปีกอ่นคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินท่ี 7 
เป็นเสาตน้สุดทา้ย สถานท่ีน้ีไดถู้กสรา้งขึ้นประมาณปี ค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์                       
น าทา่นชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) สุเหร่าแห่งน้ีสรา้งขึ้นบนพ้ืนท่ีซ่ึงครั้ง
หน่ึงเคยเป็นวงัท่ีประทบัของจกัรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแตง่ดว้ยกระเบ้ืองสีน ้า
เงิน มีเสามินาเรทเ์ป็นยอดแหลมถึง 6 ตน้ ถูกสรา้งโดยสุลต่านอาหเ์มต ท่ี 1 ในปี 
ค.ศ.1609-1616                       
น าทา่นชม เซน้ต ์โซเฟีย (St.Sophia) ถือวา่เป็นเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก
ยุคกลางและเป็นโบสถท่ี์ย่ิงใหญท่ี่สุดของชาวคริสต ์เพ่ือแสดงถึงความอจัฉริยะและพลา
นุภาพอนัเกรียงไกรของอาณาจกัรโรมนัถูกสรา้งขึ้นในปีค.ศ. 
360 โดยจกัรพรรดิคอนสแตนติน ถูกไฟไหมแ้ละสรา้งขึ้นใหมใ่นปี ค.ศ.415 ถูกเผา
ท าลายและสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนและจวบจนวาระ
สุดทา้ย ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ตอ่มาไดถู้กสถาปนาเป็นสุเหร่าท่ีใหญท่ี่สุดในโลก
ของอิสลาม ช่ือ อายา ซอฟยา  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม อ่างเก็บน ้าใตดิ้น หรืออุโมงคส่์งน ้าใตดิ้น (Yerebatan Sarnici) สรา้ง

ในปี 532 ประมาณ 1476 ปีมาแลว้ รัชสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียน เพ่ือกกัเก็บน ้าเอาไว ้
ใชใ้นพระราชวงั ปัจจุบนัไดร้ับการบูรณะอย่างดี สะอาดเรียบร้อย มีความขลงั มี
ทางเดินปูนราวไมก้ ัน้เดินทะลุไดท้ ัว่ เป็นสถานท่ีถา่ยท าภาพยนตร์เร่ือง James Bond 
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ตอน Greeting From Moscow  เสาตน้ท่ีแปลกตาท่ีสุดคือ เสาท่ีสลกัเป็นรูปดวงตา
นกยูง หยดน ้าตาหรือดวงตาปีศาจ ตามแต่ใครจะเห็นเป็นรูปใด เรียกช่ือว่า Forum 
Tauri  และเสาอีก 2 ตน้ท่ีไมค่วรพลาดชม ไดแ้ก ่เสาท่ีมีหวัของเมดูซา กลบัหวั วาง
เป็นฐาน และอีกเสาหน่ึงหวัเมดูซาตะแคงขวาอยูเ่พราะเป็นเคล็ดไมใ่หเ้มดูซามองใคร
แลว้จะกลายเป็นหิน แตจ่ะใหอ้ยูเ่ฝ้าอา่งเก็บน ้าแหง่น้ีตลอดไป 
น าทา่นไปยงัย่านการคา้ช่ือดงั แกรนด์ บาซาร ์(Grand Bazaar)(หรือตลาดส
ไปซ  ์มารเ์ก็ต ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของเวลา) ซ่ึงเป็นตลาดเกา่แกท่ี่สรา้งใน
สมยักลางปีคริสตวรรษท่ี 15 มีร้านคา้มากมายถึง 4,000 รา้น ซ่ึงเป็นตลาดคา้พรม
และเคร่ืองเงินทองท่ีใหญท่ี่สุดของตุรกี ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้
ตา่งๆท่ีใหท้า่นไดซ้ื้ออยา่งมากมาย   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งของโรงแรม   
เขา้สู่ท่ีพกั GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า อีสตนับูล 
วนัท่ี 9 อีสตนับูล – เตหะราน – กรุงเพทฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าทา่นเดินทางถึงสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
11.35 น. ออกเดินทางจากอีสตนับูล สู่เตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เท่ียวบินท่ี 

W5-113 
 

15.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินโคมยัน่ี/กรุงเตหะราน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
21.45 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี W5-051 

(รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัท่ี 10 กรุงเทพฯ 
07.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคญั *** 
ค าแนะน า : ระหว่างการต่อเคร่ืองท่ีสนามบินกรุงเตหะราน “สุภาพสตรี” กรุณาเตรียมเส้ือแขนยาวท่ีมีความยาวคลุมสะโพก ควร
เป็นเส้ือแบบหลวมๆ ท่ีไม่เน้นสรีระ และเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย ปัจจุบนัสายการบินไม่มีนโยบายแจกผา้คลุมผมบนเคร่ืองบิน 
ลกัษณะผา้คลุมผมท่ีเตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรัสแบบผา้พนัคอท่ีสามารถพบัเป็นสามเหล่ียม 
“สุภาพบุรุษ” ใสชุ่ดสุภาพ (หา้มใสก่างเกงขาสัน้ กางเกงสามสว่นหรือกางเกงชาวเล) 
คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : อตัราคา่บริการส าหรับเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์(อตัราคา่บริการส าหรับผูเ้ดินทาง 25 ทา่น ขึ้นไป) 

 ➢ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น)                                            ทา่นละ 

➢ ในกรณีท่ีทา่นเดินทางคนเดียว                              หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมทา่นละ 

➢ ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน                                                          ลดทา่นละ 

32,900. -         
6,000.- 

15,000.- 
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คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : อตัราคา่บริการส าหรับเดือนมีนาคม (อตัราคา่บริการส าหรับผูเ้ดินทาง 25 ทา่น ขึ้นไป) 

 ➢ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น)                                            ทา่นละ 

➢ ในกรณีท่ีทา่นเดินทางคนเดียว                               หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมทา่นละ 

➢ ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน                                                          ลดทา่นละ 

31,900. -         
6,000.- 

15,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

การจองทวัร์  : 
 ➢ หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัร์ และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 20,000 บาท/ทา่น (เพ่ือเป็นการ

ยืนยนัการเดินทางของทา่น 

➢ กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหนา้  30 วนั กอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทาง
บริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

คา่ทวัร์รวม 
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-องัการ่า // อิสตนับูล-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ ช ัน้

ประหยดั 

✓ คา่ภาษีสนามบิน คา่ภาษีน ้ามนั และคา่ประกนัภยัทางอากาศ 

✓ คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐานตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู)่ 

✓ คา่อาหารตามโปรแกรมท่ีระบุ 

✓ คา่เคร่ืองด่ืม (น ้าเปลา่) บนรถโคช้วนัละ 1 ขวด / ทา่น 

✓ คา่พาหนะ รถรับ-สง่ ตลอดการเดินทาง 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

✓ คา่บริการน าทวัร์ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 

✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 
500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตัง้แต่75ปีข้ึนไป) 

คา่ทวัร์ไมร่วม 
  คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ดอลลาร์ คิดเป็น 8 วนั รวม 40 ดอลลาร์ /ทา่น  

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย  วนัละ 3 ดอลลาร์ คิดเป็น 10 วนั รวม 30 ดอลลาร์ /ทา่น (ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กก./ทา่น) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 
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 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายกา 
การยกเลิกการจองทวัร์ : 

 ▪ ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 45 วนั ▪ คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด (ยกเวน้คา่วีซา่ท่ีย่ืนและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกลว่งหนา้และ
กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดือน
ตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการันตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ 
การันตีคา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัมดัจ า 20,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี)  
 ▪ ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัมดัจ า 20,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 1-9 วนั ▪ หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

เอกสารท าวีซา่ 
 หนังสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งท าวีซ่า 

หมายเหตุ : 
 ▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ ากวา่ 25 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดินทาง (หากจ านวนลูกคา้ในคณะไมถึ่ง 25 ทา่น  
      ราคาทวัร์เพ่ิมทา่นละ 2,000 บาท ) 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขท ัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดินทางแทน  
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุตา่งๆ  ท ัง้น้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิง
ผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

▪ ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลม่สีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดย
ปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลม่สีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ
ใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
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▪ ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง
ช าระ คา่ใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

▪ ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไมส่ามารถ
รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สัน้ 

▪ เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซ่ึงมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่ า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วม
เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ือง
ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้าหนักกระเป๋าจริง ท ัง้น้ีจะชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางช ัน้ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้
ดงันั้นทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ 
ท ัง้ส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้ง
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ดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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