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บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TK 069 BKK(สวุรรณภมิู) – IST(อิสตนับูล)   23.00 – 05.15+1 
TK 068 IST(อิสตนับูล)  – BKK(สวุรรณภมิู)  01.45 – 15.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
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**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

* ลกูคา้ 15-20 ท่านใชร้ถ 27 ทีน่ัง่ / จ านวน 20-25 ท่านใชร้ถ 35 ทีน่ัง่ / มากกว่า25 ท่าน ใชร้ถ 45 ทีน่ัง่ 

DAY 1     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                    (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครือ่งบิน) 
20.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน 

TURKISH AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

23.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2     เมืองอิสตนับูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย –  
       เมืองชานัคคาเล่        (–/L/D)                  
05.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตนับูล เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย  

เดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) เป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัที่สุดของประเทศตุรเคีย มปีระวตัิศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั  ซึ่งท าให้อสิตนับูลเป็น
เมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE ของบอสฟอรสั) และทวปี
เอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าให้เมอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์
เฉพาะทีพ่เิศษ 
** ค าแนะน า โปรดแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ ส าหรบัการเขา้ชมสุเหร่า ** 
การเขา้ชมสุเหร่า จ าเป็นตอ้งแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ และ ตอ้งถอดรองเทา้ก่อนเขา้ชม 
สุภาพสตร ี: ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้แขนยาวคลุมขอ้มอื มดิชดิไม่รดัรปู และเตรยีมผา้ส าหรบัคลุมศรีษะ 
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไม่รดัรปู 
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น าท่านถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 
(SULTAN AHMED MOSQUE) การเขา้ชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็น
การเคารพสถานที ่ถ่ายรปูได ้หา้มสง่เสยีงดงั และกรุณาท ากริยิาใหส้ ารวม สุเหร่านี้สรา้งในปี 2152 เสรจ็ปี 2159 
(1 ปีก่อนสุลต่านอาหเ์หมด็สิน้พระชนมด์ว้ยอายุเพยีง 27 พรรษา) มหีอเรยีกสวด อยู่ 6 หอ เป็นหอคอยสูงใหผุ้้
น าศาสนาขึน้ไปตะโกนรอ้งเรยีกจากยอด เพือ่ใหผู้ค้นเขา้มสวดมนตต์ามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิภายใน
ประดบัดว้ยกระเบื้องสฟ้ีาจากอซินิค ลวดลายเป็นดอกไมต้่างๆ เช่น กุหลาบ ทวิลปิ คารเ์นชัน่ เป็นต้น ตกแต่ง
อย่างวจิติรตระการตา ภายในมทีีใ่หสุ้ลต่านและนางในฮาเรม็ท าละหมาดและสวดมนตโ์ดยเฉพาะ มหีน้าต่าง 260 

บาน สนามดา้นหน้าและดา้นนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษตัรยิแ์ละพระราชวงศ์และจะมสีิง่ก่อสรา้งทีอ่ านวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชนทัว่ไป เช่น หอ้งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ทีพ่กักองคาราวาน โรงครวัสาธารณะคุลี
เรยี (KULLIYE) 
น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คอืสิง่ก่อสรา้งจากสมยักรกีซึง่ใชเ้ป็นสนามแขง่ 
และการแข่งขนัขบัรถศกึ (CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮปิโปส และ โดรโมส ปัจจุบนัถูกน าไปใช้ในภาษา
ฝรัง่เศสด้วย หมายถึง การแข่งขนัม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่า
เสยีดายทีเ่หลอืแต่ซากปรกัหกัพงัของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนตโินเปิลในอดตี หรอื อสิตนับลูในปัจจุบนั 
แม้จะยิง่ใหญ่และเก่าแก่ในสมยัโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนัเหลอืเพยีง เสา 3 ต้น คอื 
เสาคอนสแตนตนิที ่7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สรา้งเมื่อไหร่ไม่มใีครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษ
ที่ 10 เสาต้นที่ 2 คอื เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนครสิกาลมา 479 ปี เป็นรูปสลกังู 3 ตวัพนักนั จากเมอืง เดลฟี 
(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัเหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุดท้ายคอื เสา 
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อยิปิต์ หรอืเสาโอเบลสิ (OBELISK OF THUTMOSE) สรา้งในช่วงก่อนครสิตกาลประมาณ 390 ปี มรีากศพัท์
มาจากภาษากรกีคอื OBELISKOS หมายถงึ เหลก็แหลม เขม็ หรอื เสาปลายแหลม ลกัษณะของเสาโอเบลสิก์
จะเป็นเสาสงู สรา้งจากหนิแกรนิตขนาดใหญ่เพยีงกอ้นเดยีว ฐานของเสาจะกวา้งและค่อยๆ เรยีวแหลมขึน้สูย่อด
ดา้นบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่มสีด่้าน ยอดบนสุดจะเป็นลกัษณะเหมอืนปิรามดิ และมกันิยมหุ้มหรอืเคลอืบด้วยโลหะ 
เช่น ทองค า เหลก็ หรอื ทองแดง เป็นตน้ เสาโอเบลสิกเ์ป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะทีม่ตี้นก าเนิดจากอยีปิตโ์บราณ 
เป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็นคู่ ตัง้อยู่ ณ บริ เวณทางเข้าวิหาร 
ตวัอย่างเช่นที่ วหิารลกัซอร์ หรอื วหิารคาร์นัค เป็นต้น บรเิวณรอบๆเสาโอเบลสิก์จะแกะสลกัเป็นร่องลกึดว้ย
อกัษรเฮยีโรกลฟิฟิค บอกเล่าถงึฟาโรหผ์ูส้รา้ง และเรื่องราวของการสรา้งเพื่อบูชาเทพเจ้า ดงันัน้ เสาโอเบลสิก์
จงึเป็นเสมอืนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถงึนยัยะแห่งทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญั หรอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องอยีปิต์ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA)  1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 
เป็นโบสถ ์

หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวตัศิาสตร ์เดมิมชีื่อว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรอื เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มคีวามยาว 65 กโิลเมตร 
สว่นทีแ่คบทีสุ่ดกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของช่องแคบดารด์าแนลส ์ใกลก้บั แหลมเกลิ
โบลูของกรซี บนฝัง่ของ 2 ทะเลคอื ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตัง้อยู่รมิทะเลมาร์มาร่าตดักบัทะเล
อเีจยีน เป็นทีต่ ัง้ของเมอืงทรอย  

พกัท่ี IRIS HOTEL, CANAKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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DAY 3     ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – ร้านเครื่องหนัง – ร้านเตอรกิ์ช ดีไลท ์– ปามุคคาเล่   
               ปราสาทปยุฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส                                                   (B/L/D)         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จ าลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) 
เป็นม้าไม้ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลวิูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มแีบรด 
พติต์ แสดงชื่อดงัระดบัโลกเป็นนักแสดงน า ทางทมีงานได้จ าลองม้าไม้ขนาดใหญ่สดี า เพื่อใช้ด าเนินเรื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคญัของเรื่องทรอย หลงัจากนัน้ทางทมีงานจึงมอบมา้ไม้จ าลองตวันี้ใหก้บัทางการตุรเคยี เพื่อ
เป็นเกยีรตแิละสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัเมอืงชานคัคาเล่อกีดว้ย 

 
น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลิตเคร่ืองหนัง (LEATHER FACTORY) ซึง่ประเทศตุรเคยีเป็นประเทศทีม่ฐีานการ
ผลติเครื่องหนงัคุณภาพสงูทีสุ่ดอนัดบัตน้ๆของโลก ทัง้ยงัผลติเสือ้หนงัใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น VERSACE 
, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ร้านเตอรกิ์ช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT 
SHOP) คอืขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศตุรเคยี ซึ่งคนท้องถิน่เรยีกกนัว่าโลคุม (Lokum) เป็นขนมหวานทรง
ลูกเต๋าทีป่ระกอบขึน้จากแป้งและน ้าตาล มกัจะมอีลัมอนด์ วอลนัท ถัว่พสิตาชโิอ และแมคคาเดเมยีผสมเข้าไป
ดว้ย โดยส่วนมากหน้าตาจะมสีชีมพเูขม้ แต่กด็ูจางลงไปทนัทเีมื่อเสริฟ์กบัน ้าตาลไอซิง่ทีค่ลุกเคลา้ประหนึ่ งแป้ง
ฝุ่ น มรีสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและมนัของถัว่คุณภาพด ีชาวตุรเคยีนิยมทานคู่กบัชาร้อน หรอื ชา
กลิน่แอปเปิล 
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีม่นี ้าพุเกลอื
แร่รอ้นไหลทะลุขึน้มาจากใต้ดนิผ่านซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หน้าผา จนเกดิผลึก
ขึน้กึง่สถาปัตยกรรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้ไดก้่อให้เกิด
ทศันียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซียมท าให้เกดิเป็นแก่งหนิสขีาว
ราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึ่งมคีวามงดงามมาก บรเิวณเดียวกนัจะเป็น เมืองโบราณเฮียราโพลิส 
(HIERAPOLIS) เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่ร้างลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่รอ้น ซึ่งเชื่อกนัว่ามีสรรพคุณ
ในการรกัษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาตไิด้ท าให้เมอืงนี้เกดิการพงัทลายลง เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั
กระจายอยู่ทัว่ไป บางสว่นยงัพอมองออกว่าเดมิเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาดใหญ่ วหิารอ
พอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้ 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4 โรงงานส่ิงทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คปัปาโดเกีย     (B/L/D)                      
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แวะชมโรงงานส่ิงทอ ทีเ่ป็นสนิคา้ขึน้ชื่อของเมอืงตุรเคยี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพดจีากโรงานผูผ้ลติ 
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคอนย่า (KONYA) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 400 กโิลเมตร 
ระหว่างทางแวะชม ที่พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ (CARAVANSARAI) เป็นสถานที่พกัแรมของกอง
คาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเตริก์สมยัออตโตมนั  
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น าท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภณัฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนา
อสิลามใชท้ าสมาธ ิภายในของพพิธิภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดนิ เป็นนักปราชญ์ชาวอฟักานิสถาน 
ซึ่งไดย้า้ยมาตัง้รกรากอยู่ทีตุ่รเคยี เมฟลานาไดเ้ขา้รบัต าแหน่งอาจารยท์างปรชัญาประจ าราชส านักแห่งกษตัรยิ์
อาเลดดนิ เคยโ์คบาท แนวคดิของเมฟลานานัน้ เชื่อมัน่ในความอดทน ความรกั การเคารพในเสรภีาพของผูอ้ื่น 
และสนบัสนุนครอบครวัผวัเดยีวเมยีเดยีว 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดนิทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เป็นบรเิวณทีอ่ยู่ระหว่าง ทะเลด า กบั ภูเขาเทารุส มี
ความส าคญัมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นสว่นหน่ึงของเสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายแลกเปลีย่นวฒันธรรม ที่
ทอดยาวจากตุรเคยีไปจนถงึประเทศจนี เป็นพืน้ทีพ่เิศษ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ลา้นปี
มาแลว้ ท าใหล้าวาทีพ่น่ออกมา และเถา้ถ่านจ านวนมหาศาล กระจายไปทัว่บรเิวณทบัถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่
ขึน้มาจากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยช่วยกนั กดัเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไปเรื่อยๆ 
นบัแสนนบัลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยหนิรปูแท่งกรวย (คว ่า) ปล่อง 
กระโจม โดม และอกีสารพดัรปูทรง ดปูระหนึ่งดนิแดนในเทพนิยาย จนชนพืน้เมอืงเรยีกขานกนัว่า “ปล่องไฟ
นางฟ้า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คปัปาโดเกยี (CAPPADOCIA) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮติไตต ์(ชนเผ่ารุ่น
แรกๆ ทีอ่าศยัอยู่ในดนิแดนแถบน้ี) แปลว่า “ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี และในปัจจุบนัน้ีกย็งัเลีย้งมา้กนัอยู่บรเิวณนี้ อกี
ทัง้ ยงัมเีมอืงใตด้นิทีซ่่อนอยู่ใตเ้มอืงคปัปาโดเกยี ถอืเป็นเมอืงใตด้นิโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกว็่าได ้เพราะที่
เมอืงใตด้นิแห่งนี้ขุดลกึลงไปถงึ 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมอืงใตด้นิยงัแบ่งซอยเป็นหอ้งย่อย 
เฉพาะทีเ่มอืงคปัปาโดเกยีมเีมอืงใต้ดนิมากถงึ 15 แห่งและถา้รวมทัง้เมอืงอื่นๆ ดว้ยกเ็กอืบๆ 200 แห่งเลย
ทเีดยีว และยงัมกีารขดุเชื่อมกนัระหว่างแต่ละเมอืงอกีดว้ย  ซึง่ภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น 
หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม คอกสตัว ์โบสถ ์ บ่อน ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งว่ากันว่าสามารถจุ
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คนไดม้ากกว่า 30,000 คน เลยทเีดยีว ดว้ยความอศัจรรยใ์ตพ้ภิพแห่งนี้ ทางองคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเมอืง
ใตด้นิแห่งเมอืงคปัปาโดเจยี เป็นสถานทีม่รดกโลกอกีดว้ย และบุตรของเมฟลาน่าดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
DAY 5 นครใต้ดิน – พิพิธภณัฑเ์กอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดบั – หบุ

เขาพาซาแบค – หบุเขานกพิราบ – หบุเขาอซิุซาร ์                             (B/L/D)     
** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์** 
1. ส าหรบัท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยมรีถท้องถิน่มารบัไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุม
หนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ 
ประมาณ 250 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) ขึน้อยู่กบัฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรม
ทวัร ์ไม่ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน  

 
2. รถจี๊ปทวัร์ (Jeep Tour) ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกียบรเิวณภาคพื้นดนิ 
โปรแกรมจ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถทอ้งถิน่มารบั เพือ่ชมความสวยงาม
โดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพื้นดินในบรเิวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป 
ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในการนัง่รถจี๊ปอยู่ที ่ท่านละ 120 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD) ขึน้อยู่กบั
ฤดกูาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 
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3. รถคลาสสิคทัวร์ (Classic Tour) ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณ
ภาคพื้นดนิ โปรแกรมจ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมรีถท้องถิน่มารบั เพื่อชม
ความสวยงามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยีบรเิวณภาคพืน้ดนิในบรเิวณทีร่ถเลก็สามารถตะลุยไปได ้ใชเ้วลาอยู่
บนรถคลาสสิค ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนัง่รถอยู่ที่ ท่านละ 100 เหรยีญดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) ขึน้อยู่กบัฤดูกาล โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัรไ์ม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ไม่
ครอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาครสิต์ใช้หลบภัยชาว
โรมนั ทีต่้องการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์เป็นเมอืงใต้ดนิทีม่ขีนาดใหญ่ มถีงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้มคีวาม
กวา้งและสูงขนาดเท่าเรายนืได ้ท าเป็นหอ้งๆ มทีัง้หอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มโีบสถ์ หอ้งโถงส าหรบัใชป้ระชุม มี
บ่อน ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึและทางเดนิบางช่วงอาจค่อนขา้งแคบ
จนเดนิสวนกนัไม่ได ้
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณคปัปาโดเกยี ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรเคยี เกอเรเมตัง้อยู่ในบรเิวณที่เป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของผู้คนมาตัง้แต่สมยัโรมนั และเป็นที่ที่
ชาวครสิเตยีนยุคแรกใชใ้นการเป็นที ่หลบหนีภยัจากการไล่ท ารา้ยและสงัหารก่อนทีค่รสิตศ์าสนาจะเป็นศาสนาที่
ได้รบัการประกาศว่าเป็นศาสนาของจกัรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากครสิต์ศาสนสถานจ านวนมากมายที่ตัง้อยู่ใน
บรเิวณนี้ เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการทอพรม และ การผลติเครื่องเซรามคิล ้าค่าแห่งหนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั
ไปทัว่โลก 
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น าท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ่งองค์กร
ยูเนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แห่งนี้ ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์ในช่วง 
ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคดิของชาวครสิต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ 
และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิื่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ 
โรงงานเครื่องประดบั (JEWELLY FACTORY) เพือ่ใหท้่านไดช้มการสาธติกรรมวธิกีารผลติสนิคา้พืน้เมอืงที่มี
คุณภาพและชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก หบุเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) หรือหบุเขาพระ (MONKS VALLEY) 
เป็นหนิทรงสงูใหญ่ทีม่รีปูร่างคลา้ยเหด็สามหวั รปูร่างแปลกตา  
จากนัน้น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก หบุเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) เป็นหน้าผาทีช่าวเมอืงโบราณไดข้ดุ
เจาะเป็นร ูเพือ่ใหน้กพริาบเขา้ไปท ารงัอาศยัอยู่ เนื่องจากสมยัก่อนชาวเมอืงใชน้กพริาบมหีน้าทีเ่ป็นผู้สง่
สารส าคญัในแถบละแวกนัน้ และยงัเป็นสตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย 
จากนัน้น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก หบุเขาอชิุซาร ์(UCHISAR VALLEY)ใหท้่านไดถ้่ายภาพดา้นหน้า เป็นหุบเขา
คลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ซึง่หุบเขาแห่งนี้มรีพูรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษย์
ไปเกอืบทัว่ทัง้ภูเขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั อุชซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีสุ่ดของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้ในอดตีอุชิ
ซาร ์มไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภียัอกีดว้ย 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY 6    ทะเลสาบเกลือ – องัการา – สสุานมุสตาฟาอตาเติรก์ – เมืองซาฟรานโบลู (B/L/D)     
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เป็นทะเลสาบน ้าเคม็ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของตุรเคยี 

ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าเคม็ทีม่เีปอรเ์ซน็ต์ของเกลอืสูง หากเดนิทางไปเทีย่วทะเลสาบเกลอืในหน้ารอ้น น ้าทะเลสาบ
จะเหอืดแหง้เหลอืเพยีงแต่กองเกลอืทีต่กผลกึเป็นแผ่นหนาหลายสบิเซนตเิมตร มองเหน็เป็นพืน้สขีาวสุดสายตา 
และทีท่ะเลสาบเกลอืแห่งนี้ยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าหนงั Star War อกีดว้ย 
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น าท่านเดนิทางท่องเทีย่ว องัการา (ANKARA) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในประเทศตุรเคยีรอง
จากอสิตนับูล เมอืงองัการาเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลกลาง สว่นราชการและสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ 
น าท่านเดนิทางสู ่สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและ
สุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเตริก์ ซึง่เป็นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้สิรภาพของตุรเคยี หลงัสงครามโลก
ครัง้ที ่1 ผูก้่อตัง้สาธารณรฐัตุรเคยีและประธานาธบิดคีนแรก และมุสตาฟา อสิเมท อเีนอนือ ประธานาธบิดคีนที ่
2 ของตุรเคยี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรเคยี สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 มี
ความส าคญักบั 
ประเทศตุรเคยีเป็นอย่างมาก โดยมกีารบนัทกึลงธนบตัรลรี่าตุรเคยี ถูกพมิพข์ึน้ระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 
1999 – 2009 ปรากฏภาพสุสานแห่งนี้บนธนบตัรลรี่าดว้ย 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซาฟรานโบลู (SAFRANBOLU) เป็นหมู่บ้านที่มลีกัษณะบ้านเรอืนในแบบออตโตมนั
โดยแท้ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 ที่แสดงถึงมรดกทาง
ประวตัศิาสตร์และทางวฒันธรรมผ่านทางโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากกว่าหนึ่งพนัโครงสร้ างที่แสดงถึง
ตวัตนของสถาปัตยกรรมดัง้เดมิของตุรเคยี ทัง้อาคารบา้นเรอืน สุเหร่า โรงพยาบาล หอนาฬกิา รวมไปถงึป้อม
ต ารวจทีข่ึ้นชื่อว่าสวยตดิอนัดบัต้นๆ ของโลก ทัง้นี้ยงัเป็นแหล่งรวมอารยธรรมต่างๆ มากมาย อาท ิจกัรวรรดิ
โรมนั อาณาจกัรไบแซนไทน์ อาณาจกัรเซลจุก และอาณาจกัรออตโตมนั ทัง้นี้ยงัเป็นเสน้ทางการคา้ขายเสน้ทาง
สายไหมระหว่างเมอืงอสิตนับูลอกีด้วย เมอืงซาฟรานโบลูเป็นถิน่ก าเนิดของหญ้าฝรัน่ หลกัๆ จะสะกดัสขีอง
หญ้าฝรัน่เพื่อใชเ้ป็นสใีสท่ัง้ขนมและอาหารของตุรเคยี ดว้ยความหอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ นอกจากไวเ้ป็นสี
ผสมอาหารแลว้ยงัสามารถใชใ้นการยอ้มผา้เพือ่ท าพรมอกีดว้ย 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  
พกัท่ี BEYXADE KONAKLARI CINCIHAN, SAFRANBOLU บ้านพกัสไตรอ์อตโตมนั หรือเทียบเท่า 

 

DAY 7 อิสตนับูล – ตลาดสไปซ ์– ทกัซิมสแควร ์                             (B/–/–)     
เช้า             บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล (ISTANBUL) เป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัที่สุดของประเทศตุรเคีย มปีระวตัิศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตัง้แต่ก่อนครสิตกาล มที าเลที่ตัง้อยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั ซึ่งท าให้อสิตนับูลเป็น
เมอืงส าคญัเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝัง่ THRACE ของบอสฟอรสั) และทวปี
เอเชยี (ฝัง่อนาโตเลยี) สถาปัตยกรรมอนังดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวปี ท าให้เมอืงอสิตนับูลมคีวามเอกลกัษณ์
เฉพาะทีพ่เิศษ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าท่านเดนิทางสู ่สไปซ์บาซาร ์(SPICE BAZAAR) เป็นตลาดเครื่องเทศตัง้อยู่ใกลก้บัสะพานกาลาตา ทีน่ี่ถอื
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองในเมอืงอสิตนับูล สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็น
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สว่นหน่ึงของมสัยดิใหม่ ภายในตลาดยงัมสีนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อาท ิอาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของ
ตุรเคยี, เครื่องเพชรพลอย, ของทีร่ะลกึ, ผลไมแ้หง้ และเครื่องประดบัต่างๆ อกีดว้ย 

น าท่านสู่จตุรสัทกัซิมสแควร ์(TAKSIM SQUARE) ถนนสายนี้เรยีกไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงอสิตนับูล 
มรี้านค้ามากมาย ตัง้แต่ของที่ระลกึ, ร้านอาหารพื้นเมอืง และยงัมแีทรมป์โบราณ (TRAM) เรยีกได้ว่าที่แห่งนี้
เป็นจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมอืงอสิตนับูล 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี           GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

DAY 8     ชมทิวลิปสวน EMERGAN – ยา่น BALAT – GALATA TOWER                      (B/–/–)     
เช้า             บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านเดนิทางสู่ EMERGAN PARK (TULIP GARDEN) สวนดอกไม้ทวิลปิในนครอสิตนับูลซึ่งเทศกาลดอกทิว
ลปิจะมขีึ้นในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ทวิลปิเป็นดอกไม้ประจ าชาตขิองตุรเคยีมชีื่อเรยีกในภาษาตุรเคยีว่า 
Lale ซึ่งถ้าอ่านกลบักนั เป็น elal จะออกเสยีงว่าอลัเลาะหซ์ึ่งเป็นเรื่องทีอ่ศัจรรย์มาก ดอกทวิลปิ มตี้นก าเนิดที่
ประเทศตุรเคยีเป็นดอกไม้ป่า ที่ขึ้นเองในธรรมชาตสิมยัโบราณเจ้าหน้าที่ตุรเคยีได้น าดอกทิวลิป น าไปมอบ
ใหก้บัทูตเวยีนนา เพื่อไปปลูกยงัประเทศออสเตรยี แต่มคีนสวนชาวฮอลแลนด์ น ากลบัมาปลูก และเพาะพนัธุ์
และผสมพนัธุ์ใหม่จนเกดิเป็นหลากหลายสแีละหลายพนัธุ์การผสมพนัธุ์ดอกไมท้ีไ่ม่เป็นไปตามธรรมชาตนิั ้น จงึ
ขดัต่อหลกัศาสนา และถูกหา้ม จงึท าใหห้วัทวิลปินัน้มรีาคาแพง คนรวยในสงัคมชัน้สูงจงึจะมเีงนิซื้อน ามาปลูก 
และมีราคาแพงมากจนถูกห้ามปลูก ในอังกฤษ จากนัน้ การเพาะพนัธุ์ทิวลิป ได้รบัการยอมรบัและรฐับาล
สนบัสนุน และเป็นสนิคา้สง่ออกทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของเนเธอรแ์ลนด์ 
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จากนัน้ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศใหม่ ไม่เหมอืนใครกบัการชมเมอืงอิสตนับูล รูปแบบสไตล์เมอืงเก่า ย่าน 
BALAT & FENER ชุมชนชาวยวิเก่าแก่ กว่า 100 ปี ที่อาศยัอยู่ในเขตเมอืงเก่าของกรุงอิสตันบูลโดยอยู่ฝัง่
บริเวณเขตยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความคลาสสิคของตึกเก่าที่ปลูกสร้างตามแนวสันเขาเล่นระดับแบบมี
เอกลกัษณ์ และที่ส าคญัยงัสวยงาม ด้วยสสีนัสดใส สะดุดตา น่ามอง จนท าให้เกิดเป็นมุมถ่ายรูปชิคๆ เก๋ๆ 
มากมายในเขตชุมชนแห่งนี้  
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เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
 น าท่านถ่ายภาพกับ หอคอยกาลาตา (GALATA TOWER) หอคอยหินสไตล์โรมนั แบบสถาปัตยกรรมโร

มาเนสก์ ตวัตกึประกอบด้วย 9 ชัน้ มรีูปทรงกระบอก และมหีลงัคาเป็นทรงกรวย อกีหนึ่งสญัลกัษณ์เมอืงอิส
ตนับูล สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1348 เพื่อไว้เป็นหอสงัเกตการณ์ป้องกนัข้าศึกจากทางทะเลปัจจุบนัชัน้บนเปิดให้
นกัท่องเทีย่วขึน้ชมทศันียภาพของเมอืง 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ กาลาตาพอรต์ (GALATAPORT) ศูนยก์ารคา้, ศูนยก์ลางศลิปะและวฒันธรรมแห่งใหม่ของ
เมอืงอสิตนับูล ทัง้นี้ยงัเป็นเป็นท่าเรอืส าราญระดบัโลกและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการล่องเรอืชัน้น าใน
เสน้ทางเดนิเรอืยุโรปอกีดว้ย ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตัง้แต่ สนิคา้ D.I.Y สนิคา้ทอ้งถิน่ จนถงึรา้นคา้แบรน
เนมต่างๆ ทัง้นี้ยงัมรีา้นอาหาร รา้นเครื่องดื่ม คาเฟ หรอืใหท้่านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศมุมถ่ายภาพโมเดลิต่างๆ 
ตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล 

 

DAY 9     อิสตนับูล - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)  (มีอาหารและเครือ่งด่ืมบริการบนเครือ่งบิน) 
01.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 10 ชัว่โมง ** 
15.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

***************************************************************** 
 
 
 



 

โปรแกรมทวัรต์รุเคยี TURKIYE TULIP SIMPLY (TK) 9วนั 6คนื - รหสัทวัร ์TK5423388 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์ บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ให้บริษทัฯทราบในวนัจอง 

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราการให้บริการ 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดไฟลท์บิน และ

เวลาบิน 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ  

2-3 ท่าน 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(ไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

 
พกัเด่ียว
เพ่ิม 

อตัรา ท่าน
ละ 

29 มี.ค. – 06 เม.ย. 66 TK069 BKKIST 23.00-05.15 
TK068 ISTBKK 01.45-15.20 

34,999 34,999 34,999 7,500 

10 – 18 เมษายน 66 TK069 BKKIST 23.00-05.15 
TK068 ISTBKK 01.45-15.20 

51,999 51,999 51,999 8,500 

ในกรณีท่ี Join land (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท 
 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัรแ์ละ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่าร์สหรฐั 
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)  
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี  ทางบริษัทขอสงวน 
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน** 
 
**ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 
** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื่อการท่องเท่ียว ประเทศตุรเคีย ไม่จ าเป็นต้องยื่น
ขอ วีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 30วนั ต่อครัง้ ** 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี 

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ 
ตารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดย 
มีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้ 
เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข 

ตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น 

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 80 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม 
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด 
มาตรฐาน 

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ 
บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนั

จอง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ ยกเลกิอตัโนมตัิ
ทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี เรยีดเดมิ ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 
เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนเดินทาง 
- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน 

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกคั่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง15-29 วนั คนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ 

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้  
ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก 
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ  
เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น 
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ  
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆ ท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ 

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ 
ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป 
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- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่  
เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ 
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้  
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่  
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง 
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร(์Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม  
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที ่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า 
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร 
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ 
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ 
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า 
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั 
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว  

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว 
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเทา้ทีส่ามารถเดิน 
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ 
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั 
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จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั 
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น 
การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ 
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ 
ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  (พาสปอรต์) 
ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี กระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ 
หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้  กรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช า รุด กรุณา ตดิต่อกรมการ
กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั ดว้ย พรอ้มกบั
แจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่  บริษัท
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่
โดย ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบักระบวนการและ
ขัน้ตอน ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ 
สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ 
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด 

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ  
อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ 
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร 

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ 

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ 
รบัผดิชอบของบรษิทั 
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- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ่งของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย 
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ 

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส า รองโรงแรมที่พกัใน 
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


