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ออกในนามกลาง “Club Turkey” 
โดยสายการบนิมาฮานแอร(์W5) 

เที�ยวสดุคุม้ พกัโรงแรม 4ดาว   
อสิตนับลู-เพอรก์ามอน-เอฟิซสุ-ปามุคคาเล่-โคนย่า-คปัปาโดเกยี  

 
...เที�ยวดนิแดนสองทวีปสมัผสัอารยธรรมกรกี-โรมนั ที�เมืองโบราณเอฟิซสุ 

ชมนครอสิตนับูล ศนูยก์ลางอาณาจกัรคอนสแตนติโนเปิล ชื�นชมธรรมชาติแสนอศัจรรย ์
ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ย ์ดินแดนมหศัจรรย ์เมืองใตด้ินคปัปาโดเจยี 
อลงัการงานสรา้งของอารยธรรมเติรก์ พระราชวงัต่างๆ และมหาสมบตัิ 

ล่องเรอืชมวฒันธรรมรมินํ�าช่องแคบบอสฟอรสั เพลดิเพลนิระบาํแบลลี�ดา๊นส ์
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
       วนัที� 1 

กรงุเทพฯ 
19.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิมาฮานแอร ์(W5) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

22.00 น. ออกเดนิทางสูอ่สิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายบนิมาฮานแอร ์เที�ยวบนิที�W5 050/W5 

112 (22.00-02.30+1/06.50-08.35) แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงเตหะราน 

วนัที� 2 
อสิตนับลู-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-สเุหรา่สนีํ �าเงนิ-ฮปิโปรโดม-อา่งเก็บนํ �าใตด้นิ-พระราชวงัทอปกาปิ 

08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางผา่นตัวเมอืง

อสิตันบลู เป็นเมอืงสําคัญของประเทศตรุก ีที�ตั �งอยูบ่นสองทวปี คอืทวปียโุรปและทวปีเอเชยี 

ถูกแบง่ดว้ยชอ่งแคบบอสฟอรัส อสิตันบูลเป็นแหลง่อารยธรรมที�เกา่แกผ่สมผสานกันระหวา่ง 

ยโุรปและเอเชยี โดยเฉพาะหนุ่มสาวที�มหีนา้ตาเหมอืนชาวยโุรป แตม่อีัทธยาศัยดงีามเหมอืน

ชาวเอเชยี นําทา่นชมสถานที�ซ ึ�งเป็น 1 ใน 7 ส ิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สเุหรา่เซนต์

โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia)  ปัจจุบันเป็นที�ประชมุสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตี

โบสถแ์หง่นี�เป็นโบสถท์างศาสนาครสิต ์ภายในมเีสางามคํ�าที�สลักอย่างวจิติร และประดับไว ้

งดงาม 108 ตน้ จากนั�นนําท่านชมสเุหรา่สนีํ �าเงนิ (Blue Mosque) ที�มาของชื�อสเุหร่าสนํี�า

เงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื�องสนํี�าเงนิในการตกแตง่ภายใน ซึ�งทําเป็นลายดอกไมต้า่ง ๆ เชน่ 

ดอกกหุลาบ คารเ์นชั�น ทวิลปิ เอกลักษณ์เดน่อกีอยา่งแตอ่ยูภ่ายนอกคอื หอประกาศเชญิชวน

เมื�อถงึเวลาที�จะตอ้งทําพธิลีะหมาด Minaret 6 หอ เทา่กับสเุหรา่ที�นครเมกกะ สง่ทา้ยชว่งเชา้

วันนี�ดว้ยการชม ฮปิโปโดรม (Hippodrome) หรือ สนามแขง่มา้โบราณ มเีสาโอเบลสิคซ์ ึ�ง

เหลือแค่ส่วนปลายที�ยาว 20 เมตร แต่กระนั�นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั�งเสามีงาน

แกะสลักอันมคีวามหมายและมคีา่ยิ�ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านสู ่อโุมงคเ์ก็บนํ �าเยเรบาตนั (Yerebatan Sarnici ) สรา้งขึ�นในสมัยจักรพรรดจัิสตนิ

เนยีน ในปี ค.ศ. 532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ�าสําหรับใชใ้นพระราชวงั สํารองไวใ้ชย้ามที�กรงุอสิตันบลู

ถกูขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง มคีวามกวา้ง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มเีสาคํ�าหลังคา 336 ตน้ …  

 จากนั�นนําท่านชม พระราชวงัทอปกาปิ (Topkapi Palace) สรา้งขึ�นในสมัยสลุตา่นเมหเ์มต
ที� 2 และเปลี�ยนเป็น พพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัทอปกาปิ ซึ�งหอ้งที�
โดง่ดังและเป็นที�สนใจคอืหอ้งทอ้งพระคลังอันเป็นที�เก็บสมบัต ิและวัตถุลํ�าคา่มากมาย โดยม ี
กรชิแหง่ทอปกาปิ ดา้มประดับมรกตใหญ ่3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลทส์ําคัญ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที� Golden Way Hotel 4 * หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 3 

พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช-่ลอ่งเรอืบอสฟอรสั-ชอ้ปปิ� งสไปซม์ารเ์ก็ต-เมอืงอายวาลดิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

เรยีบเลาะรมิรั�ว พระราชวงัโดลมาบาเช ่(Dolmabahce Palace) เป็นพระราชวังที�สะทอ้นให ้

เห็นถงึความเจรญิอยา่งสงูสดุทั�งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดอิอตโตมัน ใชเ้วลา
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ก่อสรา้งทั�งส ิ�น 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที�ไดรั้บการตกแต่งอย่าง

สวยงาม และไมค่ํานงึถงึความสิ�นเปลอืงใด ๆ ทั�งส ิ�น เก็บความสวยงามของพระราชวัง เหนือ

อา่วเล็กๆที� ชอ่งแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่ง ๆ และฮาเร็ม 

ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บันไดลูกกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟมหมึาหนัก 4.5 ตัน จากนั�นนํา

ทา่นตอ่ดว้ยการ ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั ซึ�งเป็นชอ่งแคบขนาดใหญแ่ละสองฝั�งมคีวาม

สวยงามมาก ชอ่งแคบนี�ทําหนา้ที�เป็นเสน้แบง่ระหวา่งยโุรป และเอเชยี เชื�อมระหวา่ง ทะเลดํา 

(The Black Sea) เขา้กับ ทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) มคีวามยาว 32 กโิลเมตร ให ้

ท่านไดช้มทิวทัศน์ทั �งสองขา้งที�สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที�เป็นจุด

ยทุธศาสตรท์ี�สําคัญยิ�งในการป้องกันประเทศตรุกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตั �งเรยีงรายอยู่ตาม

ชอ่งแคบ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นสูย่า่นชอ้ปปิ�ง ตลาดสไปซ ์มารเ์กต หรอืตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื�อของ

ฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครื�องประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลื�อง

ชื�อของตรุก ีอยา่งแอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ ั�วพทิาชโิอ ซึ�งมใีหเ้ลอืกซื�อมากมาย จากนั�นนํา

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงยาโลวา่ (Yalova) ตั �งอยู่รมิทะเลมารม์าร่าและตดิกับทะเลอเีจยีน นํา

ท่านนั�งเรือเฟอร์รี�ขา้มฝากประมาณ 45 นาที จากนั�นนําท่านนั�งรถโคช้คันเดมิ อายวาลคิ 

(Ayvalik) เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองของจังหวดัเดยีวกัน ตั �งอยูใ่นแคว้นมารม์ารา่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที� Grand Temizel Hotel 4 * หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 4 

เมอืงอายวาลคิ-เอฟฟิซุส ชมเมอืงโบราณ-เมอืงปามคุคาเล ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

นําท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) อดตีเป็นเมอืงหลวงแหง่

เอเชยีของอาณาจักรโรมัน ชมอาคารที�เป็นสญัลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คอื หอ้งสมดุของ 

เซลซุส (Library of Celsus) และอาคารสําคัญอกีแหง่คอื วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรยีน 

Temple of Hadrian สรา้งขึ�นถวายแดจั่กรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเดน่ของวหิารแหง่นี�คอื

อยูใ่นสภาพที�สมบรูณ์มาก จากนั�นปิดทา้ยกันที�ส ิ�งกอ่สรา้งที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในนครเอฟฟิซสุ 

คอื โรงละคร (Great Theatre) ซึ�งสรา้งโดยสกัดเขา้ไปในไหลเ่ขาใหเ้ป็นที�นั�ง สามารถจุคน

ไดถ้งึ 25,000 คน ซึ�งคดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั�น สรา้งสมัยกรกีโบราณ ไดเ้วลา

พอสมควร นําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ ศนูยผ์ลติเสื�อหนังคณุภาพสงู ซึ�งตรุกเีป็นประเทศที�ผลติหนังที�มี

คุณภาพที�สุด อีกทั�งยังผลติเสื�อหนังส่งใหก้ับแบรนดด์ังในอติาล ีเช่น Versace, Prada, 

Michael kors  อสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปา

มคุคาเล ่(Pamukkale) เมอืงแหง่นํ�าพรุอ้น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม ปราสาทปยุฝ้าย (Cotton Castle) โดยลักษณะที�โดดเดน่ของปามคุคาเล ่เป็น

เนนิเขาสขีาวโพลน เนื�องจากที�สว่นใหญ่เต็มไปดว้ยสว่นประกอบของแคลเซี�ยม มคีวามยาว

ประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากนํ�าพุรอ้นที�นําแคลเซี�ยมคาร์บอเนตมา

ตกตะกอน โดยบอ่นํ�าพเุกลอืแรร่อ้นนี�นี�เองที�ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นชั �น ๆ 
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หลายชั �น ทําใหเ้กดิเป็นแห่งหนิสขีาวราวกับหมิะไหลหลั�นเป็นทางนํ�ายาว ที�มคีวามสวยงาม

มาก ๆ ปัจจบุันนี� ปามคุคาเลซ่ ึ�งเป็นเมอืงโบราณที�ตั �งอยูบ่นปามคุคาเล ่ในปี พ.ศ. 2531  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที� Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 5 

เมอืงปามคุคาเล-่เมอืงคอนยา่-เมอืงคปัปาโดเกยี-โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) เป็นเมอืงที�นยิมใชเ้ป็นจุดพักของการเดนิทางใน

อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจกุเตริก์ ซึ�งเป็นอาณาจักรแหง่แรกของชาวเตริก์ใน

ตรุก ีหรอืที�ยคุนั�นเรยีก อนาโตเลยี เป็นอูข่า้วอูนํ่�าของประเทศ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ซึ�งองคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลก เมอืงที�มลีักษณะภมูปิระเทศสวยงาม 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงพื�นเมอืงวฒันธรรมตรุก ี
   แบลลี�ดา๊นซ“์ระบําหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรขีองสาวนอ้ยชาวตรุก ี
   พกัที� Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 6 

เมอืงคปัปาโดเกยี-พพิธิภณัฑเ์กอเรเม-่เมอืงใตด้นิไคมคัลี�-เมอืงองัคารา่ 
(ทา่นสามารถเลอืกซื�อทัวรข์ ึ�นบอลลนูชมเมอืงคัปปาโดเกยี ธรรมชาตมิหัศจรรย ์ใชเ้วลา 1 

ชั�วโมงตอนเชา้ กอ่นรับประทานอาหารเชา้ 05.00-06.30 น.) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
นําท่านชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) จากนั�นนําท่านชม นครใต้

ดนิไคมคัล ี(Underground City of Derinkuyu orKaymakli) เกดิจากการขดุเจาะพื�นดนิลกึ

ลงไป 10 กวา่ชั �น เพื�อใชเ้ป็นที�หลบภัยจากขา้ศกึศัตรูนครใตด้นิไคมัคลมีชีั �นลา่งที�ลกึที�สดุลกึ

ถงึ 85 เมตร เมอืงใตด้นิแหง่นี�มคีรบเครื�องทุกอยา่งทั�งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งถนอม

อาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนฉุีกเฉนิ ฯลฯ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม ่(Goreme Open Air Museum) ซึ�งเป็นศนูยก์ลาง

ของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึ�งเป็นความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดย

การขดุถํ�าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผา่ลัทธอิื�น

ที�ไมเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิต ์ชมโบสถเ์ซนตบ์ารบ์ารา (St. Barbar Church) โบสถม์งักร 

(Snake Church) และ โบสถแ์อปเปิ� ล(Apple Church) แวะชมโรงงานทอพรม และโรงงาน
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เซรามคิ อสิระกับการเลอืกซื�อสนิคา้และของที�ระลกึไดต้ามอัธยาศัย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่

กรุงองัคารา่ (Ankara) ซึ�งเป็นเมอืงหลวงที�ตั �งอยู่บรเิวณกลางคาบสมทุรอานาโตเลยี เป็น

เมอืงที�ใหญเ่ป็นอันดับสองรองจากอสิตันบลู 
                 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

   พกัที� Atalay Hotel 4 * หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

วนัที� 7 

องัคารา่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิองัคารา่ เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

11.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงอังคารา่ กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิมาฮานแอร ์ 

เที�ยวบนิที� W5 119/W5 051 (11.00-15.00/21.10-07.10+1) บรกิารอาหาร เครื�องดื�ม 

และพักผอ่นบนเครื�อง แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงเตหะราน 

วนัที� 8 

กรงุเทพฯ 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ เด็ก เสรมิเตยีง พกัเดี�ยว 

05-12 ต.ค.58 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,000.- 

19-26 ต.ค.58 40,900.- 40,900.- 38,900.- 7,000.- 

02-09 พ.ย.58 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,000.- 

23-30 พ.ย.58 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,000.- 

04-11 ธ.ค.58 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,000.- 

21-28 ธ.ค.58 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,000.- 

27 ธ.ค.58-03 ม.ค. 59 40,900.- 40,900.- 38,900.- 7,000.- 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวรค์า่ซกัรดีคา่มนิบิารค์า่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
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 คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 3 USD./ทา่น/วนั คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ขึ�นกับความพงึพอใจในบรกิาร 
   ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

หมายเหต ุ 

1.กรณีที�จองทัวร ์ตอ้งขอรับ มดัจําทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มสง่รายชื�อและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี�จะเดนิทาง 

2.การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนั�นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิทั �งหมด 

 3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย 

15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5.บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี  

6.ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ�าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่

รับผดิชอบใดๆในการที�ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเที�ยวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

 7.บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้หรอือบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

 8.ราคานี�คดิตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึ�น ตามอัตราค่านํ�ามัน หรอื
คา่เงนิแลกเปลี�ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 9.เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 10.โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานที�ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุุกเฉนิตา่งๆ ขึ�นอยู ่ณ หนา้งาน
นั�นๆ 

 11.ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมมุมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณา
เทา่นั�น 
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RESERVATON FORM 

Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member 

No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  

 
 
 
 
 
 
 


