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*********ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส ำหรบัคนไทยโดยบริษัททวัรข์องคนไทย********** 

สายการบิน Air Astana สายการบินยอดเยีย่มระดบั 4 ดาว จาก Skytrax 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง พิเศษ!!!พกัโรงแรมถ ้าท่ีเมืองคปัปาโดเกีย 

Bus VIP 45 ทีน่ัง่ หนา้จอ Touch Screen ทุกที่นัง่ ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเล่นเกม ดหูนงั ฟังเพลง 

Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!! 

 

สไมลเ์วยท์วัร ์ Smilewaytour    

    Tel: 086-767-2525 / 084-412-5620   ID line : 0867672525 

     www.smilewaytour.com   smilewaytour@yahoo.com 

www.facebook.com/smilewaytour.phong    ใบอนญุาตเลขที ่11/05719 

  นายพงศน์ธิศิ จตพุรพมิล  ธ.กรงุเทพ  เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 0950253039 
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07.30 น. คณะผู ้เดินทำงพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู ้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น4 

เคำน์เตอร ์ U แถว 14-20 ซ่ึงมีเจำ้หน้ำท่ีของบริษัทคอยอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองสมัภำระและเอกสำร

กำรเดินทำงแก่ท่ำน 

10.30 น. ออกเดินทำงสู่ นครอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งน้ีร ำ่รวยพรัง่พรอ้มไป

ดว้ยประวติัศำตร ์ส่ิงก่อสรำ้งท่ียิ่งใหญ่อลงักำรมำกมำย โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC-932  

 

 

 

 

16.30 น. เดินทำงถึงสนำมบิน ณ เมืองอลัมาตี้  แวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทำงต่อไปยงั นครอิสตนับูล 

17.55 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสำยกำรบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี  KC-911                            

20.55 น. เดินทำงถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั RAMADA GOLDEN HORN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทุกท่ำน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั จุดท่ีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงท ำใหป้ระเทศ

ตุรกีไดร้บัสมญำนำมว่ำ ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศำสตรส์ ำคญัเน่ืองจำก

เป็นเสน้ทำงเดินเรือท่ีเช่ือมทะเลด ำทะเลมำรม์ำร่ำ เรำจะไดเ้ห็นป้อมปืนท่ีตั้งเรียงรำยอยูต่ำมช่องแคบ 

ไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวท่ีส ำคญัคือสะพำน แขวนบอสฟอรสั เช่ือให้

รถยนตส์ำมำรถวิ่งขำ้มฝัง่ยุโรปและเอเชียได ้สรำ้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีควำมยำวทั้งส้ิน 1,560 เมตร 

และไดก้ลำยเป็นสะพำนแขวนท่ียำวเป็นอนัดบั 4 ของโลกในสมยัน้ัน (ปัจจุบนัตกไปอยูอ่นัดบัท่ี 21) 

ขณะท่ีล่องเรือพรอ้มด่ืมด ำ่กบับรรยำกำศสองขำ้งทำง ซ่ึงสำมำรถมองเห็นไดไ้ม่วำ่จะเป็นพระรำชวงัโดล

มำบำเช่และบำ้นเรือนของบรรดำเหล่ำเศรษฐีท่ีสรำ้งไดส้วยงำมตระกำรตำ  

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – อลัมาตี้  – อิสตนับูล       (-/-/-)

           

วนัที่สอง อิสตนับูล – ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus -  คูซาดาซึ   (B/L/D)

           



หลงัจำกน้ันน ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคูซาดาซึ ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 7 ชม. (560 กม.)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอำหำรน ำทุกท่ำนออกเดินทำงต่อสู่ เมืองคูซาดาซึ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั KUSADASI SEAPORT HOTEL & SPA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงชม โรงงานเครื่องหนัง ซ่ึงเป็นโรงงำนผลิตเคร่ืองหนังขั้นดีส่งขำยใหก้บัแบรนดช์ั้นน ำ

หลำกหลำย ใหทุ้กท่ำนไดท้ดลองกำรเป็นนำยแบบและนำงแบบเส้ือหนังต่ำงๆตำมอธัยำศยั  

จำกน้ันน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบรำณท่ีมีกำรบ ำรุงรกัษำไวเ้ป็นอย่ำงดีเมือง

หน่ึง เคยเป็นท่ีอยู่ของชำวโยนก (Ionia) จำกกรีก ซ่ึงอพยพเขำ้มำปักหลักสรำ้งเมือง ซ่ึงรุ่งเรืองขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตก์ำล ต่อมำถูกรุกรำนเขำ้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซำนเดอรม์

หำรำช ภำยหลงัเมื่อโรมนัเขำ้ครอบครองก็ไดส้ถำปนำเอฟฟิซุส ขึ้ นเป็นเมืองหลวงต่ำงจงัหวดัของโรมนั 

น ำท่ำนเดินบนถนนหินอ่อนผ่ำนใจกลำงเมืองเก่ำท่ีสองขำ้งทำงเต็มไปดว้ยซำกส่ิงก่อสรำ้งเมื่อสมัย 

2,000 ปีท่ีแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นโรงละครกลำงแจง้ท่ีสำมำรถจุผูช้มไดก้ว่ำ 30,000 คน ซ่ึงยงัคงใชง้ำนได้

จนถึงปัจจุบนั น ำท่ำนชม หอ้งอำบน ้ำแบบโรมนัโบรำณ (ROMAN BATH) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของ

หอ้งอบไอน ้ำ ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี, หอ้งสมุดโบรำณ ท่ีมีวิธีกำรเก็บรกัษำหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงดีทุก

ส่ิงทุกอยำ่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคท่ีมีควำมอ่อนหวำนและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเขำ้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแม่มารี  ซ่ึงเช่ือกนัว่ำเป็นท่ีสุดทำ้ยท่ีพระแม่มำรีอำศยั

อยู่และส้ินพระชนมใ์นบำ้นหลงัน้ี ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยยุ์คโบรำณ 

สรำ้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถำปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสำหินตั้งตระหง่ำนรอบวิหำรมำกกว่ำ 

100 ตน้ ปัจจุบนัเหลือเพียงซำกปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสำมำรถมองเห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ในอดีตได ้

 

 

 

 

วนัที่สาม คูซาดาซึ – ปามุคคาเล่        (B/L/D)

           



 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจำกน้ันน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมือง

ปามุคคาเล่ ใช้เวลำเดินทำง 3 ชม. 

(189 กม.) เมืองท่ีมีน ้ ำพุเกลือแร่รอ้น

ไหลทะ ลุขึ้ นมำจำกใต้ดิน ผ่ำนซำก

ปรักหักพังของเมืองเก่ำแก่สมัยกรีก

ก่ อน ท่ี ไหลลงสู่ หน้ ำผำ  น ำ ท่ ำนชม 

ปรำสำทปุยฝ้ำย ผลจำกกำรไหลของน ้ำพุ

เกลือแร่ร ้อนน้ีได้ก่อใหเ้กิดทัศนียภำพ

ของน ้ำตกสีขำวเป็นชั้นๆหลำยชั้นและผล

จำกกำรแข็งตัวของแคลเซียมท ำใหเ้กิด

เป็นแก่งหินสีขำวรำวหิมะขวำงทำงน ้ำเป็นทำงยำว ซ่ึงมีควำมงดงำมมำก ท่ำนจะไดส้มัผัส เมืองเฮียรำโพ

ลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบรำณท่ีสรำ้งลอ้มรอบบริเวณท่ีเป็นน ้ำพุเกลือแร่รอ้น ซ่ึงเช่ือกนัว่ำมี

สรรพคุณในกำรรกัษำโรค เมื่อเวลำผ่ำนไปภยัธรรมชำติไดท้ ำใหเ้มืองน้ีเกิดกำรพงัทลำยลง เหลือเพียง

ซำกปรกัหกัพงักระจำยอยู่ทัว่ไป บำงส่วนยงัพอมองออกว่ำเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์

เตอรข์นำดใหญ่ วิหำรอพอลโล สุสำนโรมนัโบรำณ เป็นตน้  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

โรงแรมมีบริการสระว่ายน ้าน ้าแร่ หากท่านใดตอ้งการใชบ้ริการกรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าเท่านั้น  

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทำนอำหำรเชำ้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

อำณำจกัรเซลจุก ระยะทำง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง ระหว่ำงทำงแวะชม 

Caravansarai ท่ีพกัของกองคำรำวำนในสมยัโบรำณ เป็นสถำนท่ีพกัแรมของกองคำรำวำนตำมเสน้ทำง

สำยไหมและชำวเติรก์สมยัออตโตมนั 

 

 

 

วนัที่สี่ ปามุคคาเล่ – คอนยา่ – คปัปาโดเกีย      (B/L/D)

           



 

 

 

 

 

 

น ำทุกท่ำนสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถำนท่ีนักบวชในศำสนำอิสลำมท ำ

สมำธิ โดยกำรเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสำนของเมฟลำน่ำ เจ

ลำลุคดิน รูมี่ อำจำรยท์ำงปรชัญำประจ ำรำชส ำนักแห่งสุลต่ำนอำเลดิน เคยโ์คบำท ภำยนอกเป็นหอ

ทรงกระบอกปลำยแหลมสีเขียวสดใส ภำยในประดับฝำผนังแบบมุสลิม  และยงัเป็นสุสำนส ำหรับ

ผูติ้ดตำม สำนุศิษย ์บิดำ และบุตร ของเมฟลำน่ำดว้ย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จำกน้ันเดินทำงสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทำง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 

2 ชัว่โมง 30 นำที  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั CAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL หรือเทียบเท่า (คปัปาโดเกีย) 

 

** ส ำหรบัท่ำนใดท่ีสนใจขึ้ นบอลลนูชมควำมงำมของเมืองคปัปำโดเจีย จะตอ้งออกจำกโรงแรม 05.30 น. เพ่ือชมควำม

งดงำมของเมืองคปัปำโดเจียในอีกมุมหน่ึงท่ีหำชมไดย้ำก ใชเ้วลำอยูบ่อลลนูประมำณ 1 ชัว่โมง **  

(ค่ำข้ึนบอลลนูไมไ่ดร้วมอยู่ในค่ำทวัรป์ระมำณ 210-250 USD ค่ะ) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทุกท่ำนสู่ นครใตด้ิน (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ท่ีไดร้บักำรขึ้ นทะเบียนจำก

องคก์ำรยเูนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยูห่ลำยแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงคเ์ช่ือมต่อถึงกนั เป็น

สถำนท่ีท่ีผูนั้บถือศำสนำคริสต์ใชห้ลบภัยชำวโรมัน ท่ีตอ้งกำรท ำลำยรำ้งพวกนับถือศำสนำคริสต์ 

ส ำหรบัท่ีเรำไปชมวนัน้ีเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีขนำดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีควำมกวำ้งและสูงขนำดเท่ำ

เรำยืนได ้ท ำเป็นหอ้ง ๆ มีทั้งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงส ำหรบัใชป้ระชุม มีบ่อน ้ำ และ

วนัที่หา้ คปัปาโดเกีย – เมืองใตด้ิน – Uchisar Castle – พิพิธภณัฑ ์Goreme   (B/L/D)

           



ระบบระบำยอำกำศท่ีดี แต่อำกำศค่อนขำ้งบำงเบำเพรำะอยู่ลึก และทำงเดินบำงช่วงค่อนขำ้งแคบจน

เดินสวนกนัไมไ่ด ้ 

ชม หุบเขาอุซิซาร ์ (Uchisar Valley) หุบเขำคลำ้ยจอมปลวกขนำดใหญ่ ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยั ซ่ึงหุบเขำ

ดงักล่ำวมีรพูรุน มีรอยเจำะ รอยขุด อนัเกิดจำกฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทัว่ทั้งภเูขำ เพ่ือเอำไวเ้ป็นท่ีอำศยั 

และถำ้มองดี ๆ จะรูว้ำ่อุซิซำร ์ คือ บริเวณท่ีสงูท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงัน้ันในอดีตอุซิซำร ์ ก็มีไวท้ ำ

หนำ้ท่ีเป็นป้อมปรำกำรท่ีเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติเอำไวส้อดส่องขำ้ศึกยำมมีภยัอีกดว้ย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำทุกท่ำนเยี่ยมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ท่ี เมืองเกอเรเม (Goreme) ซ่ึงยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภณัฑก์ลำงแจง้ ซ่ึงเป็นศนูยก์ลำงของศำสนำคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสต์

ท่ีตอ้งกำรเผยแพร่ศำสนำโดยกำรขุดถ ้ำเป็นจ ำนวนมำกเพ่ือสรำ้งโบสถ์ และยังเป็นกำรป้องกันกำร

รุกรำนของชนเผ่ำลทัธิอ่ืนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัศำสนำคริสต ์ 

 

 

 

 

 

จำกน้ันน ำท่ำนแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ และของท่ีระลึก  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม 

หลังอำหำรน ำท่ำนชมกำรแสดงพ้ืนเมือง 

“ระบ าหนา้ทอ้ง” หรือ Belly Dance เป็น

กำรเตน้ร ำท่ีเก่ำแก่อย่ำงหน่ึง เกิดขึ้ นมำ

เมื่อประมำณ 6000 ปี ในดินแดนแถบ

อียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน  นัก

ประวติัศำสตรเ์ช่ือกนัว่ำ ชนเผ่ำยิปซีเร่ร่อน

คือคนกลุ่มส ำคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบ ำหน้ำ

ทอ้งใหม้ีมำจนถึง ปัจจุบนั และกำรเดินทำง

ของชำวยิปซีท ำใหร้ะบ ำหน้ำทอ้งแพร่หลำย 

มีกำรพัฒนำจนกลำยเป็นศิลปะท่ีโดดเด่น สวยงำม จนกลำยมำเป็นระบ ำหน้ำทอ้งตุรกีในปัจจุบัน 

(บริกำรเคร่ืองด่ืมฟรีตลอดกำรแสดง)  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั CAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL หรือเทียบเท่า (คปัปาโดเกีย) 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่หก  คปัปาโดเกีย – องัการ่า – อิสตนับูล      (B/L/D) 



เดินทำงสู่ เมืององัการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง ระหว่ำงทำงให้

ท่ำนไดแ้วะถ่ำยรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) จำกน้ันน ำทุกท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมือง

องัการ่า หรือท่ีมีช่ือตำมประวติัศำสตรว์่ำ Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่

อนัดบั ๒  รองจำกนครอิสตนับลู กรุงองักำรำตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลำงประเทศตุรกีบนท่ี

รำบสูงอนำโตเลีย โดยอยู่ห่ำงจำกนครอิสตันบลูทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทำงประมำณ 450 

กิโลเมตร กรุงองักำรำเป็นท่ีตั้งของรฐับำลกลำง ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และสถำนเอกอคัรรำชทูตประเทศ

ต่ำง ๆ ในตุรกี ความส าคญัของกรุงองัการา กรุงองักำรำมีประชำกรจ ำนวน 4,965,542  คน ท ำให้

กรุงอังกำรำเป็นเมืองท่ีมีประชำกรมำกเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป 

ในขณะท่ีนครอิสตนับลูเป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคมำรม์ำรำน้ัน กรุงองักำรำก็เป็นศูนยก์ลำง

ทำงกำรคำ้และเครือข่ำยคมนำคมในภูมิภำคอนำโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของกำรคมนำคมทำงบก 

(รถยนตแ์ละรถไฟ) ท่ีเช่ือมโยงภมูิภำคต่ำง ๆ ของตุรกีเขำ้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลำงตลำดสินคำ้เกษตร

ท่ีขนส่งมำจำกภำคต่ำงๆ ทัว่ตุรกีดว้ย   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่นครอิสตนับลู ระยะทำง 449 กม. ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่โมง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั RAMADA GOLDEN HORN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำทุกท่ำนชม พระราชวัง Topkapi ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่ำซ่ึงถือเป็นเขตประวติัศำสตรท่ี์ไดร้บักำรขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกยเูนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระรำชวงั Topkapi สรำ้งขึ้ นโดยสุลต่ำนเมหเ์มต

ท่ี 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพ้ืนท่ีกวำ้งใหญ่ถึง 4 ลำนกวำ้ง และมีอำคำรขนำดเล็กอีกจ ำนวนมำก ณ จุดท่ี

สรำ้งพระรำชวงัแห่งน้ีสำมำรถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสั โกลเดนฮอร์นและทะเลมำรม์ำร่ำไดอ้ย่ำง

ชดัเจน ในช่วงท่ีเจริญสูงสุดของอำณำจกัรออตโตมนั พระรำชวงัแห่งน้ีมีรำชวงศแ์ละขำ้รำชบริพำรอำศยั

อยู่รวมกนัมำกถึงส่ีพนักว่ำคน น ำท่ำนเขำ้ชมส่วนของทอ้งพระโรงท่ีเป็นท่ีจดัแสดงทรพัยส์มบติั ข ้ำวของ

เคร่ืองใชส้่วนพระองคเ์คร่ืองเงินต่ำงๆ มำกมำย 

 

 

 

 

 

จ

ำกน้ันน ำทุกท่ำนสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนำมแข่งมำ้ของชำวโรมนั จุดศูนยก์ลำง

แห่งกำรท่องเท่ียวเมืองเก่ำ สรำ้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีแสดงกิจกรรม

ต่ำงๆ ของชำวเมือง ต่อมำในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บักำรขยำยใหก้วำ้งขึ้ น 

ตรงกลำงเป็นท่ีตั้งแสดงประติมำกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบรำณในสมยัออตโตมนั

วนัที่เจ็ด  อิสตนับูล        (B/L/D) 



สถำนท่ีแห่งน้ีใชเ้ป็น ท่ีจดังำนพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพ้ืนท่ีลำนดำ้นหน้ำมสัยิดสุลต่ำนอะหเ์มต ซ่ึง

เป็นท่ีตั้งของเสำโอเบลิกส ์3 ตน้ คือ เสำท่ีสรำ้งในอียิปต ์เพ่ือถวำยแก่ฟำโรหทุ์ตโมซิสท่ี 3 ถูกน ำกลบัมำ

ไวท่ี้อิสตนับลู เสำตน้ท่ีสอง คือ เสำงู และเสำตน้ท่ีสำม คือ เสำคอนสแตนตินท่ี 7 จำกน้ันไม่ไกลน ำทุก

ท่ำนชม Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่ำท่ีมีสถำปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 

จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพรำะไดร้วบรวมเอำองคป์ระกอบจำกวิหำรเซนตโ์ซเฟียผนวก

กบัสถำปัตยกรรมแบบอิสลำมดั้งเดิม ถือว่ำเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี สำมำรถจุคนไดเ้รือนแสน ใช้

เวลำในกำรก่อสรำ้งนำนถึง 7 ปี ระหว่ำง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งช่ือตำมสุลต่ำนผู ้สรำ้งซ่ึงก็คือ 

Sultan Ahmed น้ันเอง  

 

 

 

 

 

 

จำกน้ันน ำทุกท่ำนชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมสวดมนต์ของชำวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์ำงศำสนำ

คริสต ์พระเจำ้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รำ้งเมื่อประมำณคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ใชเ้วลำสรำ้ง 17 ปี 

เพ่ือเป็นโบสถ์ของศำสนำคริสต์ แต่ถูกผูก้่อกำรรำ้ยบุกท ำลำยเผำเสียวอดวำยหลำยครั้งเพรำะเกิดกำร

ขดัแยง้ระหว่ำงพวกท่ีนับถือศำสนำคริสตก์บัศำสนำอิสลำม จวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจำ้จสัตินเนียน 

มีอ ำนำจเหนือตุรกี จึงไดส้รำ้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ้ นใหม่ ใชเ้วลำสรำ้งฐำนโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี 

เมื่อประมำณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งกำรใหเ้ป็นส่ิงสวยงำมท่ีสุดไดพ้ยำยำมหำ ส่ิงของ

มีค่ำต่ำงๆ มำประดบัไวม้ำกมำย สรำ้งเสร็จไดม้ีกำรเฉลิมฉลองกนัอย่ำง มโหฬำร ต่อมำเกิดแผ่นดินไหว

อยำ่งใหญ่ท ำใหแ้ตกรำ้วตอ้งใหช้่ำงซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภำพเดิมเมื่อส้ินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน 

ถึงสมยั พระเจำ้โมฮมัเหม็ดท่ี 2 มีอ ำนำจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศำสนำอิสลำมจึงไดด้ดัแปลงโบสถ์

หลงัน้ีใหเ้ป็นสุเหร่ำของชำวอิสลำม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (Spice Market) หรือ

ตลำดเคร่ืองเทศ ใหท่้ำนไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝำกไดใ้น

รำคำย่อมเยำ ไม่ว่ำจะเป็นของท่ีระลึก เคร่ืองประดับ 

ชำ กำแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวำนขึ้ นช่ือและถัว่

หลำกหลำยชนิดใหเ้ลือกสรร  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั RAMADA GOLDEN HORN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที่แปด อิสตนับูล – อลัมาตี้          (B/-/-) 



เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชม Little Hagia Sophia สุเหร่ำท่ีแต่เดิมสรำ้งขึ้ นเพ่ือ

เป็นโบสถ์ถวำยแด่นักบุญ Saint Sergius และ Saint 

Bacchus ก่อนจะเปล่ียนมำเป็นสุเหร่ำในยุคของ

จกัรวรรดิออตโตมนั  

น ำท่ำน shopping กนัท่ี ตลำด Grand Bazaar ตลำด

กลำงเมืองแหล่งรวบรวมสินค้ำหลำกหลำยชนิด มี

รำ้นคำ้กว่ำ 100 รำ้น จ ำหน่ำยสินคำ้พวกเคร่ืองเทศ ถัว่ ผลไมอ้บแหง้ และเมล็ดพนัธุ์พืชต่ำงๆ รวมไป

ถึงเคร่ืองแกว้สีสนัสดใสและของฝำกยอดนิยมไดแ้ก่ Evil’s Eye หรือดวงตำปีศำจ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำทุกท่ำนชม Tiara Jeweller Shopping Center อิสระใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำ

อนัสมควร น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  

21.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงอลัมำต้ี โดยสำยกำรบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC-912 

 

 

06.05 น. เดินทำงถึงกรุงอลัมำต้ี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.45 น. ออกเดินทำงสู่กรุงอสัตำน่ำ โดยสำยกำรบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC-851 

10.30 น. เดินทำงถึงกรุงอสัตำน่ำ   

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น ำท่ำนเท่ียวชม กรุงอัสตาน่า โดยรอบ กรุงอัสตำน่ำเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของ

ประเทศคำซคัสถำน ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ มีแม่น ้ำ Ishim ไหล่ผ่ำน โดยไดร้บักำรสถำปนำ

ใหเ้ป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1997 ซ่ึง “อสัตำน่ำ” เป็นภำษำคำซคัแปลว่ำเมืองหลวง โดยประธำนำธิบดี

นูรซุ์ลตำน นำซำรบ์ำเยฟ เป็นประธำนำธิบดีคนแรกของประเทศ ดว้ยควำมตอ้งกำรท่ีจะสรำ้งเมืองให้

เป็นโลกในอนำคต กรุงอสัตำน่ำจึงเต็มไปดว้ยตึกสวยงำมรปูร่ำงแปลกตำจำกสุดยอดสถำปนิกจำกทัว่ทุก

มุมโลก กำรมำเยือนกรุงอสัตำน่ำเสมือนท ำใหนั้กท่องเท่ียวเหมือนไดห้ลุดไปสู่โลกในอนำคตท่ีไม่มีเมือง

ใดเหมือน  

วนัที่เกา้ อลัมาตี้  – อสัตาน่า       (-/L/-) 



น ำท่ำนชม หอคอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ท่ีควำมสงู 97 เมตร ซ่ึงเลข 97 แทนปี ค.ศ. 1997 ปี

แห่งกำรสถำปนำกรุงอสัตำน่ำเป็นเมืองหลวง ตัวตึกเป็นทรงกรวยเหมือนตน้ไมแ้ตกก่ิงโดยมีโดมกลมสี

ทองดำ้นบน 

จำกน้ันน ำทุกท่ำนอิสระ shopping ท่ี Khan Shatyr 

Entertainment Center ศูนยร์วมควำมบนัเทิงแห่งใหม่ของ

ชำวอัสตำน่ำ ดว้ยรูปลักษณ์อำคำรท่ีโดดเด่นแปลกตำ ดว้ย

สรำ้งขึ้ นใหเ้หมือนเตน้ท์ของท่ำนข่ำน ภำยในมีรำ้นแบรนด์

เนมและสินคำ้หลำกหลำยใหท่้ำนไดเ้ลือกชมและหำซ้ือ // ได้

เวลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

20.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC-231 

 

 

04.55 น.  เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจมิรูลื้ม  

***หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงลลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั** 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ลูใ้หญ่ 

(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 

(เสริมเตยีง) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 

9-18 มิ.ย. 

16-25 มิ.ย. 

7-16 ก.ค. 

14-23 ก.ค. 

21-30 ก.ค. 

4-13 ส.ค. 

11-20 ส.ค. 

22 ก.ย.-1 ต.ค. 

36,555 35,555 33,555 7,000 

วนัที่สิบ  อสัตาน่า – กรุงเทพ         (-/-/-) 



6-15 ต.ค. 

20-29 ต.ค. 

3-12 พ.ย. 

17-26 พ.ย. 

24 พ.ย.-3 ธ.ค. 

 

      **ในกรณีที่ลูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่าน

ไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ลิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัลิดชอบทุกกรณี** 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางและมีหนา้ที่เหลือไว้

ประทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

 ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำน้ัน กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน แนะน ำ

ใหท่้ำนเปิดหอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1 Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่ำนมำกกวำ่  

 กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ไมส่ำมำรถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้

 กระเป๋ำเดินทำงเพ่ือโหลด ใหท่้ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 

น ้ำหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสำยกำรบิน  Air Astana ชัน้ประหยดั 

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร ์

 ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง  

 ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่ำน ในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือระดบัเดียวกนัรวมทั้งสิ้ น 7 คืน 

 ค่ำอำหำรทุกมื้ อท่ีระบุตำมรำยกำร (บริกำรน ้ำด่ืมวนัละ 1 ขวดเล็ก และ ในรำ้นอำหำร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 

ท่ำน 

 ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ีและกำรแสดงทุกแห่งท่ีระบุตำมรำยกำร 

 ค่ำบริกำรน ำทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนำ้ทวัรผ์ูม้ีประสบกำรณ์ 

 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำล 500,000 บำท วงเงิน

คุม้ครองอำหำรเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์ำ่ ”อำหำรเป็นพิษเท่ำน้ัน”) (หมายเหตุ: ค่ำ

ประกนัอุบิติเหตุส ำหรบัเด็กท่ีมีอำยุต ำ่กว่ำ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อำยุมำกกวำ่ 75 ปีทำงบริษัทประกนัฯจะชดใช้

ค่ำสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญำฯ) 



**ประกนัภยัที่ท  าจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการข้ึนบอลลนูและเครื่องร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ 

Optional Tour ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่ำจดัท ำหนังสือเดินทำง 

 ภำษีต่ำง ๆ เช่น ภำษี 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ฯลฯ 

 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, มินิบำรแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้น

รำยกำร 

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุไว ้

 ค่ำยกขนกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่ำน กรณีใชบ้ริกำร bell boy ของแต่ละโรงแรม 

 ค่ำทิปค่ำทิปต่ำงๆ 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD / ท่ำน / วนั คิดเป็น 8 วนั เท่ำกบั 8*3 = 24 USD  

คนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 USD / ท่ำน / วนั คิดเป็น 8 วนั เท่ำกบั 8*2 = 16 USD 

ไกดแ์ละคนขบัรถท่ีเมืองอสัตำน่ำ วนัละ 5 USD เท่ำกบั 5*1 = 5 USD  

ท่ำนละ 3 USD / ท่ำน / วนั คิดเป็น 10 วนั เท่ำกบั 10*3 =  30 USD 

รวม 75 USD หรือประมำณ 2,625 บำทไทย  

แตท่ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความประทบัใจของลกูคา้ ทางบริษัทมิไดมี้การบงัคบัแตอ่ยา่งใด 

การช าระเงิน  

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง  

              พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ลูท้ี่จะเดินทางทนัที 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศคาซัคสถาน 

1. หนังสือ passport ตวัจริง 

2. รปูถ่ำย 2 น้ิว พ้ืนหลงัขำว จ ำนวน 2 รปู 

3. ส ำเนำนำมบตัรแสดงสถำนท่ีท ำงำนและต ำแหน่งงำนชดัเจน 

4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น  

กรอกเอกสารยืน่วีซ่าคาซคัสถานดา้นลา่งน้ี!!!! 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

 ช่ือ-นามสกุล (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหน้ำพำสปอรต์)   

 ( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME.............................................. 

วนั/เดือน/ปีเกิด................................ จงัหวดั........................ ประเทศ......................... สญัชำติ........................... 

หมำยเลขหนังสือเดินทำง..............................................วนัท่ีออก...............................วนัหมดอำยุ........................ 

 สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................ 

 ช่ือบิดา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................... 

..............................................รหสัไปรษณีย.์.................. โทรศพัทบ์า้น......................... มือถือ......................... 

 ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................... 

ต าแหน่งงาน…………….................................................................................................................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจำกวำงเงินมัดจ ำ บริษัทฯจะคิดค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สำมำรถ คืนเงินได ้ (ตัวอย่ำงเช่น ค่ำตัว๋

เครื่องบิน, ค่ำวซี่ำ, ค่ำมดัจ ำหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจำกจำ่ยเงินเต็มจ ำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทจะท ำเร่ืองยื่นเอกสำรไปยงัสำย

กำรบิน โรงแรม และในทุกๆกำรใหบ้ริกำร เพ่ือใหพิ้จำรณำอีกครั้ง ทั้งน้ี อำจจะตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ซ่ึงไม่สำมำรถ

แจง้ได้ว่ำสำมำรถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพรำะขึ้ นอยู่กับกำรพิจำรณำและตัดสินใจของสำยกำรบิน 

โรงแรมและในทุกๆบริกำรอ่ืนๆเป็นส ำคญั  

หมายเหต ุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ ำนวนอย่ำง

นอ้ย   15 ท่ำนซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหำคณะทวัรอ่ื์นใหห้ำกตอ้งกำร 



 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของ

หัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆบริษัทฯ ไม่

รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำร

สญูหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ อุบติัเหตุต่ำง ๆ 

 บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่ำทวัร ์ในกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธในกำรใหว้ีซ่ำ หรือ ปฏิเสธเขำ้เมือง ในทุก

กรณี 

 ในกรณีท่ีท่ำนผูโ้ดยสำรตอ้งกำรใชพ้ำสปอรต์เล่มสีน ้ำเงิน (รำชกำร) ในกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบใดๆในกำรท่ีท่ำนอำจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขำ้เมือง เพรำะโดยปกติในกำรท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

 รำคำน้ีคิดตำมรำคำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึ้ น ตำมอัตรำค่ำ

น ้ำมนัหรือ ค่ำเงินแลกเปล่ียน ทำงบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำ ตำมสถำนกำรณด์งักล่ำว 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือ ถูก

ปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 โปรแกรมอำจเปล่ียนแปลงสถำนท่ีไดต้ำมควำมเหมำะสม จำกสภำพอำกำศหรือเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ขึ้ นอยู่ ณ หน้ำ

งำนน้ันๆ 

 ภำพท่ีใชใ้นกำรประกอบกำรท ำโปรแกรมใชเ้พ่ือควำมเขำ้ใจในมุมมองสถำนท่ีท่องเท่ียว ภำพใชเ้พ่ือกำรโฆษณำ

เท่ำน้ัน 


