
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เดนิทางสู่ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน มาฮัน แอร์ (W5) 
เยือนดนิแดนอนัน่าอศัจรรย์ “ ปราสาทปุยฝ้าย ” แห่งเมืองปามุคคาเล่ 

ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย ณ เมืองคปัปาโดเกยี 
สัมผสัประสบการณ์ใหม่กบัการนอนโรงแรมถ า้ 1 คืน 
ชมโชว์ระบ าหน้าท้องสไตล์พืน้เมืองของชาวตุรก ี

ช้อปป้ิงอย่างจุใจกบัสินค้าพืน้เมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ 

ก ำหนดกำรเดินทำง:พฤศจิกำยน 2560-กมุภำพนัธ ์2561 



  

 
19.30 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ S สาย

การบิน มาฮัน แอร์ (W5) โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 **(โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ  ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน)** 
 **สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าส าหรับส าหรับคลุมศรีษะ 
 **สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 
22.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน มาฮัน แอร์ 

เทีย่วบินที ่W5 050 

 
03.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน นานาชาติอหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิร่าน เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
06.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน มาฮัน แอร์ 

เทีย่วบินที ่W5 112 
08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรก ีหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เมืองท่ีมีความส าคัญท่ีสุดและเป็นเมืองท่ีมีประชากร
หนาแน่นมากท่ีสุดในตุรกี เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่ม ช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เดิมช่ือวา่ คอนสแตน
ติโนเปิล ซ่ึงเป็นอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร์ เป็นเมืองส าคญัของชนเผา่จ านวนมากในบริเวณนั้น 
จึงส่งผลใหอิ้สตนับูลมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น ไบแซนเทยีม คอนสแตนติโนเป้ิล เป็นตน้ น าท่าน
เดินทางสู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างข้ึนโดย สุลต่านอับดุล เมซิด 
ABDUL MECIT ในปี 2399 ใชเ้วลาสร้างถึง 30 ปี สร้างดว้ยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวนัออกผสมผสานกบั
ตะวนัตก ตวัอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีป
ยุโรป จุดเด่นของวงัแห่งน้ีคือมีการประดบัตกแต่งดว้ยความประณีตวิจิตรตระการตามีทั้งเฟอร์นิเจอร์ 
พรม โคมไฟ เคร่ืองแกว้เจียระใน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดแ้ก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ 
ของขวญัจากองักฤษท าจากแกว้คริสทลัขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนกัถึง 5,000 กิโลกรัม ประดบัดวงไฟ 
750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบนัไดทางข้ึนห้องโถงตรงราวท าด้วยไม้
วอลนตั ลูกกรงราวบนัไดท าดว้ยแกว้คริสทลั พรมชั้นเลิศราคาแพงท่ีสุดในโลก ทอโดย CINAR ในตุรกี 
เคร่ืองแกว้เจียระไนจากโบฮีเมีย ดีท่ีสุดในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาท าห้องอาบน ้ า 
เซาน่า ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ เตอร์กิชบาธ ท่ีน่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดบัไวม้ากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอก
เวลา 09.06 น. อนัเป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล หรืออตาเติร์กถึงแก่อสัญกรรมในวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2484 แลมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองคท่ี์น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอบัดุล อาซิส ผูมี้
รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน ้ าหนกั 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล ้า ข่ีมา้ ยิ่งธนู เป็นสุลต่าน
องคแ์รกท่ีเสด็จเยอืนต่างประเทศ เช่นอียปิต ์ฝร่ังเศส องักฤษ เบลเยีย่ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮงัการี ท่ีน่า
ท่ึงและประหลาดใจก็คือ ทุกๆอยา่งในพระราชวงัเป็นของดั้งเดิม มิไดถู้กขโมยหรือท าลายเสียหาย การเขา้

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาติอหิม่ามโคไมนี (กรุงเตหะราน) - เมืองอสิตันบูล - พระราชวังโดล
มาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปป้ิงตลาดสไปซ์ 



  

ชมภายในพระราชวงัก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มีเวลา มีมคัคุเทศกข์องวงัน าชมทีละห้องทีละอาคาร 
มีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคุมอยูท่า้ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยูห่้องใดห้องหน่ึงนานเกินไป ไม่ให้
จบัตอ้งส่ิงของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสติกคลุมรองเทา้ทุกคน เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ื้นปาร์เกตอ์นัสวยงาม
ต้องสึกหรอ รวมทั้งพื้นพรมอนัล ้ าค่าเสียหาย พระราชวังเปิดทุกวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทร์และ
พฤหัสบดี นอกจากน้ียงัมีประตูทางเขา้ หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยาน นาฬิกา ดอกไม ้น ้ าพุ สระน ้ า รูป
ป้ัน รูปสลกัต่างๆ วางประดบัไวอ้ยา่งลงตวั น่าช่ืนชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมนัเป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS) ซ่ึงเป็นช่อง
แคบท่ีเช่ือม ทะเลด า THE BLACK SEA เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า SEA OF MARMARA โดยมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวา้งเร่ิมตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือวา่ช่องแคบน้ีเป็นจุดพบกนั
ของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็น
จุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัยิ่งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะท่ีล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทศัน์ขา้งทางไม่วา่จะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตล์ยโุรปของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทั้งส้ิน น าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิง CANDY SHOP และ ตลาดสไปซ์ 
(SPICE MARKET) หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากคุณภาพดีไดใ้นราคาย่อมเยาไม่
วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรือเตอกิสดีไลท ์สินคา้อนัเล่ืองช่ือของตุรกีซ่ึงมีให้เลือก
ซ้ือมากมาย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม RAMADA PLAZA TEKSTILKET HOTEL 5* หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายใน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) หรือช่ือในปัจจุบนั 
คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา หรือ ฮาเจียโซเฟีย (HAGIA SOPHIA MUSEUM) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของ
คริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ 
สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัให้อยู่ในรายการ 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ซ่ึงจุดเด่นอยู่ท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนบัเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุด
ของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ น าท่านเขา้ชมภายใน สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) สถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนาท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงช่ือน้ีไดม้าจากสีน ้ าเงินของกระเบ้ืองเคลือบท่ีใช้ปู

วนัทีส่าม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน า้เงิน - อโุมงก์เกบ็น า้เยเรบาทนั - เมืองชานัคคาเล่ 



  

ตลอดแนวฝาผนงัดา้นใน ถูกสร้างข้ึนบนพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นวงัของจกัรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์
เหม็ดที่  1 ค.ศ.1609 ใช้เวลาสร้างโดยรวมแล้ว  7 ปี น าท่านเดินทางสู่ อุโมงก์เก็บน ้าเยเรบาทัน 
(YEREBATAN SARNICI) สร้างในสมยัจกัรพรรดิจสัติเนียนในปี ค.ศ.532 เพื่อเป็นท่ีเก็บน ้ าส าหรับใช้
ในพระราชวงั ส ารองไวใ้ช้ยามอิสตนับูลถูกขา้ศึกปิดล้อมเมือง กวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค ้ า
หลงัคา 336 ตน้ แบ่งเป็น 12 แถว จุน ้าไดท้ั้งหมด 80,000 ลูกบาศกเ์มตร น ้าท่ีไดส่้งผา่นท่อมาจากแหล่งน ้ า
ท่ีอยูห่่างออกไป 20 กิโลเมตร ใกลก้บัทะเลด า ท่ีมาของสถานท่ีแห่งน้ีชวนใหข้นลุกอยูไ่ม่นอ้ย เสาคอลมัน์ 
หวัเสา และฐานเสาน ามาจากซากหกัพงัของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆ อยา่งเสาประดบัรูปศีรษะ
เมดูซาท่ีกลบัหวัลงและตะแคงขา้ง รวมทั้งเสาหยาดน ้าตา ในยคุออตโตมนั 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเล
มาร์มาร่า ตดักบัทะเลอีเจียนซ่ึงเป็นท่ีตั้งกรุงทรอย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม KOLIN HOTEL 5* หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมาแต่ในอดีต ถูกสร้างข้ึนมาประมาณ 

4,000 ปีมาแล้ว  น าท่ านชม ม้าไ ม้จ าลองแห่ง เ มืองทรอย  (WOODEN HORSE OF TROY)  ซ่ึ ง
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศึกของนกัรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าให้กรุงทรอยแตก 
และสร้างข้ึนเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีก
ดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม (PERGAMUM) ชมความสวยงาม
ของ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซ่ึงถูกกล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายซ่ึง
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงคือ โรงละครท่ีชนัท่ีสุดในโลก ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองอชีเมียร์ (IZMIR) 

วนัทีส่ี่ เมืองทรอย - ม้าไม้จ าลองแห่งเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลสิ - เมืองอีช
เมยีร์ 



  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON IZMIR 5* หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสึ (KUSADASI) เป็นท่าเรือธรรมชาติท่ีใชม้าตั้งแต่ก่อนคริสตกาล 
หลงัจากท่ีตกเป็นอาณาจกัรออตโตมนั มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผูเ้ป็นวิเซียร์แห่งสุลต่านอาห์
เหม็ดท่ี 1 และสุสต่านออสมนัท่ี 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน ้ า ตลอดจนก าแพงเมืองท่ีพกั
ส าหรับกองคาราวาน เพื่อให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่าท่ีเหมาะในการท าการคา้ระหวา่งยุโรปและแอฟริกาใต ้
และคูซาดาสึเพิ่งเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเม่ือปี ค.ศ.1980 ระหว่างทางแวะ โรงงานเคร่ืองหนัง ซ่ึงมี
ช่ือเสียงโด่งดงัของประเทศตุรกี น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (CITY OF EPHESUS) เมืองโบราณท่ี
มีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเมืองหน่ึงเคยเป็นท่ีอยูข่องชาวโยนก จากกรีก ซ่ึงอพยพเขา้มาปักหลกัสร้าง
เมือง ซ่ึงรุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ
กษตัริยอ์เล็กซานเดอร์มหาราชภายหลงัเม่ือโรมนัเขา้ครอบครองก็ได้สถาปนา เอฟฟิซุส ข้ึนเป็นเมือง
หลวงต่างจงัหวดัของโรมนั น าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าท่ีสองขา้งทางเต็มไปดว้ย
ซากส่ิงก่อสร้างเม่ือสมยั 2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ท่ีสามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน 
ซ่ึงยงัคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบนัน้ี น าท่านชม ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียงั
คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน ้ าให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ห้องสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนงัสือ
ไวไ้ด้เป็นอย่างดีทุกส่ิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม บ้านของพระแม่มารี (HOUSE OF  VIRGIN MARY) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ี
พระแม่มารีอาศยัอยู ่และส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี 

 

วนัทีห้่า เมืองคูซาดาสึ - โรงงานเคร่ืองหนัง - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ - บ้าน
ของพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ 



  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองท่ีมีน ้ าพุ
เกลือแร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมาจากใตดิ้นผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนท่ีไหลลงสู่หน้าผา
ผลจากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อนน้ีไดก่้อให้เกิดทศันียภาพของน ้าตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผล
จากการแข็งตวัของแคลเซียมท าให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้ าเป็นทางยาว ซ่ึงมีความ
งดงามมาก เรียกปรากฎการณ์น้ีวา่ ปราสาทปุยฝ้าย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม PAM THERMAL HOTEL 5* หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อนท่ีซ่ึงในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือวา่ น ้ าพุร้อน
ดงักล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้าง เมืองฮีเยราโพลิส (HIERAPOLIS) ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผสัเมือง
โบราณอีกแห่งหน่ึงซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัโรมนั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกยี (CAPPADOCIA) ชมดินแดนท่ีมี
ภูมิประเทศอนัน่าอศัจรรย ์ซ่ึงในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณ
กวา้ง แลว้ทบัถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาติ โดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน 
หิมะ และกาลเวลา ไดป้รุงแต่งดินแดนคปัปาโดเกียออกมาไดอ้ยา่งงดงาม แปลกตา และน่าอศัจรรยด์ว้ย
ภูมิลกัษณ์ต่างๆ เปรียบดงัสวรรคบ์นดินจนไดช่ื้อวา่ ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า 
FAIRY CHIMNEY คปัปาโดเกียยงัได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกดว้ย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 **พเิศษ** น าท่านชม โชว์ระบ าหน้าท้อง สไตล์พืน้เมือง ประเทศตุรก ี

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA (โรงแรมถ ้า) หรือ
เทยีบเท่า **กรณ ีโรงแรมถ า้เต็ม เราจะเปลีย่นไปพกัโรงแรมอ่ืนทีม่าตรฐาน 5 ดาว ระดับเดียวกนั** 

 

วนัทีห่ก ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองฮีเยราโพลสิ - เมืองคปัปาโดเกยี - โชว์ระบ าหน้าท้อง 

วนัทีเ่จ็ด  โปรแกรมเสริมขึน้บอลลูน - เมืองเกอเรเม่ - พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - โรงงานทอ
พรม - โรงงานเซรามคิ - นครใต้ดิน - เมืองไคมกัล ี- เมืององัการ่า 



  

***โปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์*** 
06.00 น. ส าหรับท่านใดท่ีสนใจข้ึนบอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 

น. ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกียในอีกมุมหน่ึงท่ีหาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 
ชัว่โมง (ค่าขึน้บอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ USD 200 ต่อ 1 ท่าน) **ประกันภัยที่ท าจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ท่าน** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (GOREME) น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ 

(GOREME OPEN AIR MUSEUM) ท่ีเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. ท่ี 9 เกิดจากความคิด
ของชาวคริสต์ท่ีตอ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ ้ าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสตอี์กดว้ย อิสระเท่ียวชม และถ่ายรูปตาม
เหล่าอาคารบา้นเรือนของชาวเมืองคปัปาโดเกีย ท่ีเกิดจากการขุดเขา้ไปในหินภูเขาไฟ และใช้เป็นท่ีอยู่
อาศยั รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) และ 
โรงงานเซรามิค (POTTERY AT AVANOS VILLAGE) สินคา้คุณภาพดี และข้ึนช่ือของประเทศตุรกี 
ใหเ้วลาท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  หลังจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านชม เมืองคปัปาโดเกียมี นครใต้ดิน (UNDERGROUND 

CITY) อยูห่ลายแห่ง เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกราน
ของขา้ศึกในสมยัท าสงคราม ซ่ึงนครใตดิ้นท่ีข้ึนช่ือและมีนกัท่องเท่ียวไปเยี่ยมเยียนเยอะท่ีสุด คงหนีไม่
พน้ นครใต้ดิน เมืองไคมักล ี(UNDERGROUND CITY DERINKUYU OR KAYMAKLI) ท่ีมีความลึก
ถึง 11 ชั้น (ลึกท่ีสุดท่ี 85 เมตร) พร้อมทั้งยงัมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใตดิ้น
พร้อมสรรพ ซ่ึงนครใตดิ้นนบัเป็นส่ิงมหศัจรรยท่ี์สร้างจากฝีมือมนุษยอ์ยา่งหน่ึงก็วา่ได ้น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองอังการ่า (ANKARA) เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวงของจังหวดัอังการา 
องัการาเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอิสตนับูล ตั้งอยูใ่นจงัหวดัองัการาอยูท่ี่ระดบัความสูงเฉล่ีย 
938 เมตร มีประชากรประมาณ 3.9 ลา้นคน องัการาตั้งอยูบ่ริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็นเมือง
ท่ีมีความส าคญัทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลางของรัฐบาลตุรกี และเป็นท่ีตั้งของสถานทูต
ประเทศต่างๆ องัการายงัเป็นศูนยก์ลางของทางหลวงและเส้นทางรถไฟท าให้เป็นศูนยก์ลางของการ
คา้ขาย 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม BERA HOTEL 5* หรือเทยีบเท่า 



  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังจากรับประทานอาหารเช้าได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เอเซนโบก้า เมืองอังกา
ร่า ประเทศตุรก ี

11.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนี ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน มาฮัน แอร์ 
เทีย่วบินที ่W5 119 

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน นานาชาติอหิม่ามโคไมนี ประเทศอหิร่าน เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
22.10 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน มาฮัน แอร์ เทีย่วบินที ่W5 051 

 
07:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

***************หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม************** 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร์ (บาท / ท่าน) พกัห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พกักบั
ผู้ใหญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พกั
เดี่ยว 

วซ่ีา 
- 

เดือน  พฤศจิกายน 

16 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

21 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

24 พ.ย. 60 - 02 ธ.ค. 60  27,999 27,999 27,999 8,900 - 

28 พ.ย. 60 - 06 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

เดือน  ธันวาคม 

01 ธ.ค. 60 - 09 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

วนัทีแ่ปด เมืององัการ่า - ท่าอากาศยานนานาชาติอหิม่ามโคไมนี (กรุงเตหะราน) 

วนัทีเ่ก้า กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 



  

07 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60 * วนัรัฐธรรมนูญ 28,999 28,999 28,999 8,900 - 

08 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60 * วนัรัฐธรรมนูญ 28,999 28,999 28,999 8,900 - 

14 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

15 ธ.ค. 60 - 23 ธ.ค. 60  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

22 ธ.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 * วนัคริสต์มาส 29,999 29,999 29,999 8,900 - 

28 ธ.ค. 60 - 05 ม.ค. 61 * วนัปีใหม่ 32,999 32,999 32,999 8,900 - 

29 ธ.ค. 60 - 06 ม.ค. 61 * วนัปีใหม่ 32,999 32,999 32,999 8,900 - 

เดือน  มกราคม 

09 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

12 ม.ค. 61 - 20 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

19 ม.ค. 61 - 27 ม.ค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

26 ม.ค. 61 - 03 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

เดือน  กุมภาพนัธ์ 

08 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

16 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

22 ก.พ. 61 - 02 มี.ค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

23 ก.พ. 61 - 03 มี.ค. 61  28,999 28,999 28,999 8,900 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบิน MAHAN AIR 
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 5 ดาว ส าหรับพกัห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยพกัในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

✓ ค่าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 
✓ ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร์ 
✓ ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัน าเท่ียว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

o หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ของบริษทั** อตัราเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 390 บาท ข้ึนอยู่
ระยะเวลาการเดินทาง 

✓ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร้อมพนกังานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และพนกังานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน 
 ตลอดทริปการเดินทาง 
 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ์น ้ าหนกัดงัน้ี 

กระเป๋าโหลดใตเ้คร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 
5 กโิลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถ้ามี) 5. สมุดบญัชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษทัจะเป็น
ผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทาง
ตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

 
 
 
 
 



  

เง่ือนไขการจอง 
• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท (ช าระภายใน 3 วันหลังจากคอนเฟิร์มการ

จองทวัร์) 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  
 

การยกเลกิ 
• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร์ 
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร์  
• ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวนัเดินทางได ้ เพราะจะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์ หรือค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายช่ือคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
• กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้สะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้า

พาสปอร์ตใหท้างบริษทัในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 
• กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออก

เอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 
• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษทัจะ

จดัส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท้่านทางอีเมล ์หรือแฟกซ์ท่ีท่านไดร้ะบุไว ้



  

• ราคาทวัร์ใชต้ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางไดจ้ะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุเท่านั้น 
• ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนให้แก่ลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพิ่ม

ตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เท่านั้น 
• PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พกัเด่ียว) ข้ึนอยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบาง

ประเทศ ยกเวน้ เด็ก INFANT-12 ปี 
• การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัร์ระหวา่งการเดินทาง 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☒  วซ่ีา 

 
หมายเหตุ 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี 

ทางบริษทัยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ตอ้งการ 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์  
และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึง
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไป
ในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืนเงินให้ท่านไดไ้ม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทั้งบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ 
หรือคนต่างดา้วท่ีพ  าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

• มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางทาง
บริษทัจะถือวา่ท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 


