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Code: IH14-TUR-ClassicGrand-85TK-Feb-Jun2023-53-63-A230126 

 

8 วนั 5 คนื คลาสสคิ แกรนดต์รุก ี

(บนิภายใน 2 เทีย่ว + พกั 5 ดาวทกุคนื + โรงแรมถ า้ +ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั) 

 

 

 

กมุภาพนัธ ์- มถินุายน 2566 

ราคาพเิศษ 53,900 บาท  

(รวมทปิตา่งๆแลว้..ไมต่อ้งขอวซีา่) 

คปัปาโดเกยี - เกอเรเม – นครใตด้นิไคมคัร ี- คอนยา – ปามคุคาเล ่- ปราสาทปยุฝ้าย – เมอืงโบราณเอฟ

ฟิซุส  บา้นพระแมม่าร ี- อชิเมยีร ์– อสิตนับลู – สเุหรา่สนี า้เงนิ – พระราชวงัทอปกาปึ - พระราชวงัโดมาบาเช ่ 

โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย – ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั (Private) - โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง - ข ึน้กาลาตา ทาวเวอร ์ 

 

ราคาทวัร ์53,900 บาท : 23 ก.พ. – 2 ม.ีค. 66 / 11-18 ม.ีค. 66 / 18-25 ม.ีค. 66  

ราคาทวัร ์55,900 บาท : 4-11 พ.ค. 66 / 19-26 พ.ค. 66 / 2-9 ม.ิย. 66 / 16-23 ม.ิย. 66 

ราคาทวัร ์63,900 บาท (สงกรานต)์ : 9-16 เมษายน 2566 (กรุป๊เดยีวเทา่น ัน้) 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

19.30 น.  พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ Row U ประต ู9 สายการบนิ Turkish Airlines (TK) 

23.30 น.  ออกเดนิทางสูอ่สิตันบลู โดย TK 69 สายการบนิบรกิารอาหารค า่ ลละ อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง  อสิตนับลู - คปัปาโดเกยี 

 

06.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู  

08.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเนฟเชยีร ์โดยเทีย่วบนิ TK 2006 บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง 

09.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเนฟเชยีร ์ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม (Goreme) น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑก์ลางลจง้ ศนูยก์ลางของศาสนาครสิต์

ในชว่ง ค.ศ. 9 โดยชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยลพรศ่าสนาไดท้ าการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถล์ละ

ป้องกนัการรกุรานจากชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (ทอ้งถิน่) 

 

บา่ย  น าท่านเขา้ชมนครใตด้นิไคมัคร ี(Underground city of Kaymakli) ซึง่เป็นเมอืงใตด้นิทีม่คีรบทุกอยา่ง ทัง้

หอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ  
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 น าทา่นชมโรงงานทอพรม, โรงงานอญัมณี อสิระเลอืกชมซือ้ของฝาก 

 

ค ่า รับประทานค า่ ในโรงลรม (Buffet) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Selcukli Evi Cave Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม  คปัปาโดเกยี - คอนยา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 

หมายเหตุ : .ในกรณีทีท่่านตอ้งการขึน้บอลลูนซึง่จัดเป็น Optional Tour ท่านสามารถเลอืกซือ้ไดเ้อง ราคา

ประมาณ 230-250 USD ลตป่ระกนัการเดนิทางทีบ่รษัิทท าให ้ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูนลละเครือ่งร่อนทุก

ชนดิ ดังนัน้การซือ้ Optional Tour นี้ ขึน้กับดุลยพนิจิของท่าน ซึง่เป็นสว่นนอกเหนือจากโปรลกรมทีบ่รษัิท

จัด ดังนัน้หากเกดิมปัีญหาบอลลูนขึน้ไมไ่ดห้รอืปัญหาอืน่ๆ ท่านตอ้งตดิต่อกับทาง supplier ในสว่นบอลลูน

เอง  

 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงคัปปาโดเกยีซึง่บรเิวณนี้เกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟเออซเิยสลละภูเขาไฟฮาซาน 

เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีทีล่ลว้ เถา้ลาวาลละเถา้ถา่นจ านวนมหาศาลกระจายทั่วบรเิวณ จนทับถมเป็นลผ่นดนิชัน้



Page 4 of 15 

 

 

 

ใหมข่ึน้มา ผา่นกระลส น ้า ลม ฝน ลดด ลละหมิะ กดัเซาะกรอ่นกนิลผน่ดนิภเูขาไฟเรือ่ยๆนับลสนนับลา้นปี จน

เกดิเป็นภมูปิระเทศลปลกตา  

 

น าท่านลวะถ่ายรูปตามมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็น หุบเขานกพริาบ, หนิอูฐ, ปล่องไฟนางฟ้า ลละในปี ค.ศ.1985 

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยล์หง่นีเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตลิละวัฒนธรรมลหง่ลรกของตรุก ี 

 

น าทา่นชมการท าเครือ่งปัน้ดนิเผา ลละ เซรามคิ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีน่ยิมกนัมากในตรุก ี

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ทอ้งถิน่) 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา (Konya) (271 กม. ประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

 

ระหวา่งทางน าทา่นลวะถา่ยรปูกบั คาราวานซาราย (Caravanserei) ทีพ่ักลรมลละทีล่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่าง

ทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมนั  

 

น าท่าน เขา้ชมพพิธิภัณฑเ์มฟลานา (Mevlana museum) หรอืส านักลมวน กอ่ตัง้ขึน้ในปี  ค.ศ. 1231 โดย 

เมฟลานา เจลาเลดดนิ รูบ ีพพิธิภัณฑล์ห่งนี้เดมิเป็นสถานทีนั่กบวชในศาสนาอสิลามท าสมาธ ิ(Whirling 

Dervishes) โดยการเดนิหมนุเป็นวงกลมขณะฟังเสยีงขลุย่ สว่นหนึง่ของพพิธิภัณฑเ์ป็นสสุานของเมฟานา เจ

ลาเลดดนิ อกีดว้ย 
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ค ่า รับประทานค า่ ในโรงลรม (Buffet) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Grand Hotel Konya / Bayir Diamond Hotel ***** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ คอนยา – ปามคุคาเล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามคุคาเล (Pamukkale) (395 กม. ประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  ไดรั้บการยกยอ่งจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตลิละวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  เป็นน ้าตกหนิปนูสขีาวที่

เกดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิอณุหภมูปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นทีม่ลีร่หนิปูน (ลคลเซยีมออกไซด)์ ผสม

อยูใ่นปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภเูขาคาลดาก ึ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ทอ้งถิน่) 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมปราสาทปยุฝ้าย (ปามคุคาเล) เมอืงลหง่น ้าพเุกลอืลรร่อ้น น ้าลรท่ีไ่หลลงมาลตล่ะชัน้จะลข็งเป็น

หนิปนู หอ้ยยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆอยา่งมหัศจรรย ์ประชาชนนยิมไปลชเ่พราะเชือ่วา่มคีุณสมบัตใินการรักษา

โรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหติสงู โรคทางเดนิปัสสาวะ ลละโรคไต ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่า

น ้าพรุอ้นสามารถรักษาโรคได ้
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ค ่า รับประทานค า่ ในโรงลรม (Buffet) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Adempira Hotel / Collosae Hotel***** หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต ุทา่นสามารถลชน่ ้าลรท่ีโ่รงลรมได ้กรณุาเตรยีมชดุวา่ยน ้าลละหมวกไปดว้ย 

 

วนัทีห่า้  ปามคุคาเล – อชิเมยีร ์– อสิตนับลู  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเอฟฟิซสุ (City of Ephesus) (190 กม. ประมาณ 3 ชม.) ในอดตีเป็นเมอืง

ใหญท่ีส่ดุของโรมนัในคาบสมทุรอนาโตเลยี เป็นศนูยก์ลางการคา้ การคมนาคม ตัง้อยูร่มิทะเล จนไดรั้บการ

ก าหนดใหเ้ป็นเมอืงหลวงลหง่เอเชยีของอาณาจักรโรมนั  

 

น าทา่นเขา้ชมหอ้งอาบน ้าลบบโรมนัโบราณ (Roman Bath) / ชมวหิารลหง่จักรพรรดเิฮเดรยีน (Temple of 

Hadrian) ซึง่เป็นจักรพรรดทิีย่ ิง่ใหญอ่กีองคห์นึง่ของโรมนั / หอสมดุเซลซสุ (Library of Celsus) / โรงละคร 

(Great Theatre) ซึง่สรา้งโดยการสกดัไหลเ่ขาเป็นทีน่ั่ง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ทอ้งถิน่) 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูบ่า้นพระลมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระลมม่ารมีาอาศัย

อยูล่ละสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ พระสันตปาปา โป๊ป เบเนดกิสท์ี ่16 ไดเ้คยเสด็จเยอืนทีน่ี่ บรเิวณดา้นนอก

ของบา้น มกีอ๊กน ้าสามกอ๊กทีเ่ชือ่วา่เป็นกอ๊กน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์ลทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย 
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ลละความรัก ถัดมาคอื ก าลพงอธษิฐาน หากปรารถนาสิง่ใดใหเ้ขยีนลงในผา้ฝ้าย อธษิฐานลลว้น าไปผูก 

จากนัน้น าทา่นชมลฟชัน่โชว ์ณ ศูนยผ์ลติเสือ้หนังคุณภาพสงู ลละรา้นขนม Turkish Delight  อสิระเลอืกซือ้

สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (ทอ้งถิน่) 

18.00 น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอชิเมยีร ์

19.50 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิ TK2335 

21.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู เดนิทางสูโ่รงลรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Cher Hotel / LA Quinta by Wyndham Hotel***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีห่ก  อสิตนับลู- บลมูอสก ์– พระราชวงัทอปกาปึ - ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 

 

น าทา่นชมสนามลขง่มา้ของชาวโรมนั หรอื ฮปิโปโดรม (Hippodrome) หรอืจัตรัุสสลุตา่นอาหเ์มต สรา้งขึน้ใน

สมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิสุ เซเวรุส ชมเสาโอเบลกิส ์3 ตน้คอื เสาทีส่รา้งในอยีปิต ์เพือ่ถวายลกฟ่าโรหต์ุตโม

ซสิที ่3 ถกูน ากลับมาไวท้ีอ่สิตันบลู เสาตน้ทีส่องคอื เสาง ูลละเสาตน้ทีส่ามคอื เสาคอนสลตนตนิที ่7  

 

จากนัน้เขา้ชม บลมูอสก ์(Blue Mosque) สเุหรา่สนี ้าเงนิหรอืมสัยดิซึง่สรา้งขึน้ในสมยัสลุตา่นอะหเ์มตที ่1 ซึง่

มพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งมัสยดิของจักรวรรดอิอตโตมันใหม้คีวามงดงามลละยิง่ใหญ่กว่า โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย 

(St. Sophia) ของจักรวรรด ิไบลซนไทนล์ตอ่ยา่งไรก็ดกี็ยงัเล็กกวา่โบสถเ์ซน็ตโ์ซเฟีย   

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (ST. Sophia) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยุคโบราณ สรา้งขึน้สมัยจักรพรรดคิอนสลตนตนิ ของจักรวรรดไิบลซนไทน์ เดมิใชเ้ป็นโบสถค์รสิตล์ต่

หลงัจากจักรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่นโบสถม์าเป็นมสัยดิลทน  

 

ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมอา่งเก็บน ้าใตด้นิเยเรบาตัน (Underground Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในอสิตันบลู สรา้งขึน้ตัง้ลตค่รสิตศ์วรรษที ่6 ภายในอโุมงค ์มเีสากรกีตน้สงูใหญค่ ้าเรยีงรายเป็นลถว

ถงึ 336 ตน้ ลละมเีสาตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่  

 



Page 8 of 15 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ไทย) 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมัยสลุต่านเมหเ์มตที ่2 หรอื เมหเ์มตผู ้

พชิติ ภายหลังทีต่กีรุงคอนสลตนตโินเปิลได ้จงึไดส้รา้งพระราชวังลห่งนี้ข ึน้มา ภายในประกอบดว้ยต าหนัก

นอ้ยใหญ ่พลับพลา พระคลังมหาสมบตั ิมสัยดิ หอพัก โรงเรยีน ฯลฯ  

ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพพิธิภัณฑส์ถานลห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบัตอิันล ้า ค่าอาท ิเชน่ เพชร 

96 กะรัต กรชิทองประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ ลละเครือ่งทรงของสลุต่านในลต่

ละยคุสมยั ไดเ้วลาน าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์มารเ์กต (Spice Market) หรอืตลาดเครือ่งเทศ สามารถเลอืก

ซือ้ของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาลฟ รวมถงึผลไมอ้บลหง้อันเลือ่งชือ่ของ

ตรุก ีหรอืถั่วนานาชนดิ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พรอ้มชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Cher Hotel / LA Quinta by Wyndham Hotel***** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีเ่จ็ด  พระราชวงัโดลมาบาเช ่– ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั - ข ึน้หอคอยกาลาตาทาวเวอร ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงลรม 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังโดลมาบาชเช (Dolmabahce Palace)  สรา้งโดย สลุต่าน อับดุล เมอซทิ ในปี ค.ศ. 

1843 ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 12 ปี พระราชวังลห่งนี้ออกลบบโดยสถาปนกิออตโตมัน-อารเ์มเนียน ชือ่บัลยัน 

เป็นศลิปะผสมผสานยโุรปลละตะวันออก จุดเด่นคอื โคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน ซึง่ลขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นใน

หอ้งทอ้งพระโรงใหญ ่ 

 

น าทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งลคบบอสฟอรัส (Private Boat) ซึง่เป็นชอ่งลคบทีเ่ชือ่มทะเลด า (The Black sea) เขา้

กับทะเลมารม์ารา (Sea of Marmara) ความยาวทัง้สิน้ประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งตัง้ลต่ 500 เมตร

จนถงึ 3 กโิลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปลละสุดขอบของทวปีเอเชยีมาพบกันที่นี่ นอกจากความ

สวยงามลลว้ ชอ่งลคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมี

ป้อมปืนตัง้เรยีงรายอยูต่ามชอ่งลคบเหลา่นี ้วา่กนัว่าจนกระทั่งถงึยคุของการน าเอาเรอืปืนใหญ่   มาใชล้ละไม่

เคยปรากฏว่ากรุงอสิตันบลูถูกถล่มจนเสยีหายอยา่งหนักมากอ่นเลย ทัง้นี้เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี้เอง ปี 

ค.ศ. 1973 มกีารเปิดใชส้ะพานบอสฟอรัสซึง่ท าใหเ้กดิการเดนิทางไปมาระหว่างฝ่ังเอเชยีลละยโุรปสะดวก

มากขึน้ ขณะทีล่่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช หรอื 

บา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐ ีซึง่ลว้นลลว้ลตส่วยงามตระการตาทัง้สิน้ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (จนี) 
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บา่ย น าทา่นขึน้ชมหอคอยกาลาตาทาวเวอร ์(Galata Tower) จดุชมววิมมุสงูลหง่เมอืงอสิตันบลู ทา่นจะไดเ้ห็น

ทัศนยีภาพเมอืงอสิตันบลูโดยรอบ พรอ้มเก็บภาพความสวยงาม  

 

จากนัน้น าทา่นสู“่ลกรนดบ์ารซ์าร”์ (Grand Bazzar) ตลาดเกา่ลกท่ีส่รา้งในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้

พรมลละทองทีใ่หญท่ีส่ดุของตรุก ีมรีา้นคา้กวา่ 4,000 รา้นใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ี

ช ือ่เสยีงของตรุกอียา่งจใุจ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (Kebab House) 

 

21.00 น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

 

วนัทีแ่ปด  อสิตนับลู - กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK68 สายการบนิบรกิารอาหารค ่า ลละ อาหารเชา้ 

15.25 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ 

 

*** หมายเหต ุกรณีทีพ่ระราชวังหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วใดปิด จะลจง้ลละหาสถานทีเ่ทีย่วทดลทนใหท้า่นไดรั้บทราบ *** 
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8 วนั 5 คนื คลาสสคิ แกรนดต์รุก ี

(บนิภายใน 2 เทีย่ว + พกั 5 ดาวทกุคนื + โรงแรมถ า้ +ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั) 

 

ราคาทวัร ์53,900 บาท : 23 ก.พ. – 2 ม.ีค. 66 / 11-18 ม.ีค. 66 / 18-25 ม.ีค. 66  

ราคาทวัร ์55,900 บาท : 4-11 พ.ค. 66 / 19-26 พ.ค. 66 / 2-9 ม.ิย. 66 / 16-23 ม.ิย. 66 

ราคาทวัร ์63,900 บาท (สงกรานต)์ : 9-16 เมษายน 2566 (กรุป๊เดยีวเทา่น ัน้) 

 

 

อตัราคา่บรกิาร   ก.พ. - ม.ีค 66  พ.ค. - ม.ิย. 66 สงกรานต ์ 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายุ

มากกวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น 

หรอื พกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาทา่นละ 

53,900 55,900 63,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,500 6,000 7,000 

เด็กอาย ุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น ตอ้ง

เสรมิเตยีง 

49,900 51.900 59,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์  เร ิม่ตน้ทีท่า่น

ละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

110,000 – 150,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื(BKK-IST-

NAV//ADB-IST-BKK) 

22,000 25,000 28,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง ลตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

ลละทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่25/12/2022) ** 

ขอ้ลนะน าลละลจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักลบบ 3 เตยีง กรณุาลจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงลรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงลรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น ลนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋ลลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้ลละไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรลกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท ลละ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 



Page 12 of 15 

 

 

 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรลกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดลูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์ลฟกซ ์ลละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ลละภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- ลจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่ลละคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงลรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดลสดงใหล้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- ลจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- ลจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยลลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืลยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองลละมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง ลละตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะลจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  
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 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนลปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดลทนเป็นล าดับลรก หรอืคนืคา่เขา้ชมลกค่ณะผูเ้ดนิทางลทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นลปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึลละ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระลบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวลทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื ลจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง ลละจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาลลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

ลทรกลซงได ้ลละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปลลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดลจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง ลน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

ลลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรล์ละช าระมดัจ าลลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความลละเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯลจง้ลลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงลรมเป็นลบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักลบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักลละรปูลบบของหอ้งพักของลต่ละโรงลรม ซึง่มักมคีวามลตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักลบบ 3 เตยีงได ้

 โรงลรมหลายลหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นลถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงลรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์ลละเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. ลลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าลดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

ลละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับลต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมลละมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของลตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าลละสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นลละมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมล่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรล์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรลกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรลกรมทัวร์อืน่ในราคาลละชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดลทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบลละเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั ลละเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรลกรมทดลทนดงักลา่วลลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรลกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางลลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าลบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าลบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้ลตล่ะกรุ๊ป ลละปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอลนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาลจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิลละเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามลละวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรลกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่ลล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีล้จงเหตผุลลละจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรลกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรลกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง ลละจะไม่มกีารชีล้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรลกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรลกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆลละจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้ลละ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาลลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอลนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยลบง่

สมัภาระลละของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่ลยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) ลละ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ ลละทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้ลละ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรลกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติลละประกนัอบุตัเิหตไุวล้ลว้ ลตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี ลพอ้าหาร ลพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอลนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการลพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาลจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรลกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวลทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรลกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


