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เมืองสองทวีปเมืองสองทวีป    ตุรกีตุรกี””  รวมรวม  88  วันวัน   
อิสตนับลู อิสตนับลู --  อสิเมียร อสิเมียร --  คูชาดาซ ึคูชาดาซ ึ--  ปามุคคาเล ปามุคคาเล --  อังกาอังกา

รา รา --  คปัปาโดเกีย คปัปาโดเกีย --  ไคเซรี่ไคเซรี่  
 

ตุรกี... ดินแดนแหงนิทานพันหนึ่งทิวาราตรี สถานที่ซึ่งเปนที่บรรจบของสองทวีป..เอเซียและ
ยุโรป แหลงกําเนิดมนุษยยุคแรกของโลกและเปนแหลงอารยะธรรมแรกเริ่มของมนุษยชาติ ไมวาจะยกตํานาน
วีรบุรุษที่ยิ่งใหญของโลก ศาสดาของศาสนาคริสตหรือมุสลิม บุคคลเหลานี้..ครั้งหนึ่งเคยเดินทางหรือกรีฑาทัพ
ผานดินแดนนี้มาแลวทั้งสิ้น... 

 

สายการบิน  สายการบินเตอรกิซแอรไลน สายการบินแหงชาติของประเทศตุรกี ดวยมาตรฐานและบริการช้ัน

เย่ียม พรอมสัมผัสกับสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องไมวาจะเปน Personal TV ทุกท่ีน่ัง และ

การตอนรับอยางอบอุนของพนักงานตอนรับสายการบินเตอรกิชแอรไลน 
โรงแรม มาตรฐานยุโรปทุกเมืองรับประกัน 
อาหาร เชาแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ํา แบบเอเซียและทองถ่ินบางเพ่ือบรรยากาศ 
รถโคช มาตรฐานยุโรปตะวันออก 
มัคคุเทศก ชํานาญเสนทาง คลองแคลว นารัก 

 

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 
21.30 น. คณะผูรวมเดินทางทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 9 หรือ 10 เคานเตอรเช็คอิน U 1-6 สายการบินเตอรกิช 
แอรไลน โดยมีเจาหนาท่ีของทางบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

23.45 น.  โดยเท่ียวบินท่ี TK 061 นําทานบินตรงสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยไมแวะพักท่ีใดเลย        
(ใชเวลาในการบินประมาณ 10.25 ช่ัวโมง) 

 

วันที่สองของการเดินทาง         อิสตันบูล – อิสเมียร – ปามุคคาเล - คูซาดาซึ 
05.30 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี   
07.00 น. โดยเท่ียวบิน TK 310 นําทานเดินทางตอสู เมืองอิสเมียร  
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสเมียร  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซลจูค (SELCUK) โดยรถโคชปรับอากาศ แลวนําทานเดินทางตอสู 
เมือง ปามุคคาเล (PAMUKKALE) เมืองท่ีมีนํ้าพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดิน ผานซาก
ปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีก กอนท่ีจะไหลลงสูหนาผา ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแร
รอนน้ีไดกอใหเกิดทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนช้ันๆหลายช้ัน และผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหิน    สีขาวราวหิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาวซ่ึงมีความงดงามมาก 
 

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย นําทานชม ปราสาทปุยฝาย (ปามุคคาเล) เมืองแหงนํ้าพุเกลือแรรอน ท่ีซ่ึงในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือ

วานํ้าพุรอนดังกลาวสามารถรักษาโรคได จึงไดสรางเมือง ฮีเยราโพลิส ลอมรอบ ทานจะไดสัมผัส
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เมืองโบราณอีกแหงซ่ึงสรางขึ้นในสมัยโรมัน จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองคูซาดาซึ เมืองรี
สอรทชายทะเลของตุรกี แลวนําทานเขาสูท่ีพัก “โรงแรม ARORA” ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 

วันที่สามของการเดินทาง       คูซาดาซึ – เอฟฟซุส – อีสเมียร – อังการา  
เชา อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันนําทานชม เมืองเอฟฟซุส (CITY OF EPHESUS) เมืองโบราณท่ีมีการบํารุงรักษาไวเปน

อยางดีท่ีสุดเมืองหน่ึง เคยเปนท่ีอยูของชาวโยนก (IONIA) จากกรีก ซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสราง
เมืองขึ้นท่ีน่ีเม่ือประมาณ 1,000 ปกอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซีย
และกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเม่ือโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนา “เอฟฟซุส” 
ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมันและ นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาท่ีสอง
ขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถ
จุผูชมไดกวา 30,000 คน ซ่ึงยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันน้ี เชน คอนเสิรตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส 
นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ท่ียังคงเหลือรองรอยของหองอบไอ
นํ้าใหเห็นอยูจนถึงทุกวันน้ี ชมบานเศรษฐีในสมัยกอนท่ีประดับตกแตงดวยกระเบ้ืองหลากสีปูพื้น
อยางสวยงาม หองสมุดโบราณท่ีมีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเปน
ศิลปะแบบเฮเลนนิสติคท่ีมีความออนหวานและฝมือปราณีต จากน้ันนําทานชม โบสถของนักบุญ
เซนต จอหน (BACILIC OF ST.JOHN) สาวกของพระเยซูคริสตท่ีออกเดินทางเผยแพรศาสนาไป
ท่ัวดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน 

 
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย นําทานเขาชม HOUSE OF VERGIN MARY บานของพระแมมารีซ่ึงเช่ือกันวาเปนท่ีสุดทายท่ีพระ

แมมารีมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินเมืองอีสเมียร 
17.05 น. โดยเท่ียวบินท่ี TK385 นําทานบินสู กรุงอังการา 
18.20 น. ถึงสนามบินกรุงอังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกี  
 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร แลวนําทานเขาสูท่ีพัก  
 

วันที่สี่ของการเดินทาง         อังการา – คับปาโดเกีย 
เชา อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหาร นําทานเท่ียวชม เมืองอังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกี ท่ีไดรับการสถาปนาขึ้นไนป 

1923 มีประชากรประมาณ 3 ลานคน นําทานเขาชม พิพิธภัณฑอารยธรรมอนาโตเลียโบราณ ซ่ึง
ตั้งอยูในฮามาน หรือ โรงอาบนํ้าโบราณ ท่ีออกแบบขึ้นมาเพ่ือแสดงถึงความสําคัญและความเจริญ
ของอนาโตเลียในยุคคลาสสิคโดยเฉพาะ ชมวัตถุโบราณของมหาสุสานแหงเมืองกอรดิอุม รวมถึง
ไมแกะสลักของชาวฟรีเจียร ท่ีมีอายุเกาแกกวา 2.700 ป ท่ียังคงสภาพสมบูรณ จากน้ันนําทานชม 
สุสานของมุตตาฟา คาเมน อาตาเติรก บิดาและรัฐบุรุษของชาวเติรกยุคใหม ท่ีออกแบบดวย
สถาปตยกรรมแบบฮิตไทดและอนาโตเลียโบราณเขาดวยกัน  

 
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บาย นําทานเดินทางสู คัปปาโดเกีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซ่ึงองคการยูเนสโกไดประกาศ
ใหเปนเมืองมรดกโลก ระหวางทางนําทานชม “คาราวานสไลน” ท่ีพักแรมระหวางทางของชาวเติรก
ในสมัยออตโตมัน แลวนําทานเขาสูท่ีพัก “โรงแรม PERI” ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 

วันที่หาของการเดินทาง        คัปปาโดเกีย – ไคเซรี่ - อิสตันบูล 
เชา อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหรนําทานชมเมืองคัปปาโดเกีย ซ่ึงไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก 

ช่ืนชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอันนาอัศจรรยซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหลออกมาปกคลุมพื้นท่ี 
เม่ือวันเวลาผานไป พายุ ลม ฝน ไดเปนตัวแปรท่ีกอใหเกิดการแปรสภาพเปนหุบเขา รองลึก เนิน
เขา กรวยหินและเสารูปทรงตางๆท่ีงดงาม จากน้ันนําทานชมนครใตดิน (UNDERGROUND CITY 
OF DERINKUYU OR KAYMAKLI) ซ่ึงเปนท่ีหลบซอนจากการรุกรานของขาศึกพรอมท้ังยังมี
ระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูใตดินพรอมสรรพ 

 
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเกอเรเม (GOREME) นําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑกลางแจง ซ่ึงเปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพร
ศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานจากชนเผา
ลัทธิอื่นท่ีไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต จากน้ันนําทานแวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค และ
โรงงานเคร่ืองหนังช้ันนําของประเทศตุรกี พรอมเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือของ 

ค่ํา อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองไคเซรี่ 
 
20.25 น. โดยเท่ียวบิน TK 265 นําทานบินสู เมืองอิสตันบูล  
21.55 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล นําทานเขาสูท่ีพัก “โรงแรม NIPPON” ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่หกของการเดินทาง         อิสตันบลู 
เชา อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหาร นําทานเขาชม พระราชวังทอปกาป (TOPKAPI PALACE) ซ่ึงในอดีตเคยเปนท่ีประทับ

ของสุลตานแหงราชวงศออตโตมัน พรอมท้ังเขาชมฮาเร็มเขตหวงหาม ซ่ึงในอดีตกาลใชเปนท่ีอยู
ของนางใน ปจจุบันพระราชวังทอปกาปกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชเก็บมหาสมบัติอัน
ล้ําคาอาทิ เชน เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม 
และเคร่ืองทรงของสุลตานฯลฯ 

 
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย นําทานชมสนามแขงมาโบราณของชาวโรมัน “ฮิปโปโดม” (HIPPODOME) หรือจัตุรัสสุลตานอาห

เมต ชม สุหราสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE) โบสถเซนตโซเฟย (ST. SOPHIA) ซ่ึงเปนศิลปะแบบไบ
เซนไทม หลังจากน้ันนําทานชม อางเก็บน้ําใตดิน “เยเรบาตัน” ซ่ึงเปนท่ีกักเก็บนํ้าจืดเอาไวใชใน
ยามศึกสงคราม จากน้ันนําทานชม ตลาดสไปซ มารเกต (SPICE MARKET) หรือตลาด
เครื่องเทศ ทานสามารถเลือกซ้ือของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือ
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กาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเลื่องช่ือของตุรกี อยาง แอปปลิคอท หรือจะเปนถ่ัวพิทาชิโอ ซ่ึงมีให
เลือกซ้ือมากมาย  

 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร KEYVANSARAY NIGHT CLUB พรอมชมการแสดงพื้นเมือง “ระบํา

หนาทอง” ประกอบดนตรีของสาวนอยชาวตุรกี 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง        อิสตันบูล – กลับกรุงเทพฯ  
เชา อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหารนําทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาชเช (DOLMABAHCE PALACE) อันเปน

พระราชวังท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเจริญอยางสูงสุดท้ังทาง
วัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซ่ึงไดแผ
ขยายอํานาจออกไปอยางกวางขวาง มีศักยภาพทาง
การทหารท้ังทัพบกและทัพเรืออันเปนท่ีครั่นครามไปท่ัวทุก
ทวีป ตั้งแตตอนเหนือของทวีปอัฟริกา ตอนใตของอิตาลี 
และทางดานยุโรปตะวันออกจรดกรุงเวียนนา พระราชวัง
แหงน้ีสรางโดยสุลตานอับดุล เมอซิท ในป ค.ศ. 1843 ใช

เวลากอสรางท้ังสิ้น 12 ป เพราะความท่ีสุลตานทรงเปนผูคลั่งไคลยุโรปอยางสุดขอบ ดังน้ันไมวาจะ
เปนศิลปะ วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลวนคัดลอกมาจากตะวันตกท้ังสิ้น
รวมทั้งพระราชวังแหงน้ี ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิกคูใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือ บัลยัน เปนศิลปะ
ผสมผสานของยุโรปและตะวันออกท่ีไดรับการตกแตงอยางสวยงามและไมคํานึงถึงความสิ้นเปลือง
ใดๆ ท้ังสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซ่ึงอยูเหนืออาวแล็กๆท่ีชองแคบ
บอสฟอรัส ภายในประกอบดวยหองหับตางๆและฮาเร็ม ตกแตงดวยโคมระยา บันไดลูกกรง แกว
เจียรไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน นาฬิกาทุกเรือนของท่ีน่ีจะช้ีเวลา 09.05 น. เปนนิจนิรันดร
เพื่อระลึกถึงเวลาของการจากไปเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 ของ คามาล อาตาเติรก 
(KAMAL ATATURK) วีรบุรุษของชาติผูบดขย้ีกองทัพอังกฤษท่ีกาลิโปลี ในสมัยสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 1  

 
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย นําทาน ลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส ซ่ึงเปนชองแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา (THE BLACK SEA) เขา

กับทะเลมารมารา (SEA OF MARMARA) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกวาง
ตั้งแต 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือวาสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบ
กันท่ีน่ี นอกจากความสวยงามแลว ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญย่ิงในการ
ปองกันประเทศตุรกีอีกดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลาน้ี วากันวาจนกระท่ัง
ถึงยุคของการนําเอาเรือปนใหญมาใชและไมเคยปรากฏวากรุงอิสตันบูลถูกถลมจนเสียหายอยาง
หนักมากอนเลย ท้ังน้ีเปนเพราะปอมปนดังกลาวน้ีเอง ในป ค.ศ. 1973 มีการเปดใชสะพานบอส
ฟอรัสซ่ึงทําใหเกิดการเดินทางไปมาระหวางฝงเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะลองเรือทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนขางทางไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาชเชหรือบานเรือนสไตลยุโรปของ
บรรดาเศรษฐี ซ่ึงลวนสวยงามตระการตาท้ังสิ้น 

 
15.00 น.  อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซ้ือของฝากท่ียานการคาช่ือดัง “แกรนดบารซาร” ซ่ึงเปนตลาด

เกาแกท่ีสรางในสมัยกลาง ค.ศ. 15 มีรานคามากถึง 4,000 ราน ซ่ึงเปนตลาดคาพรมและทองท่ี
ใหญท่ีสุดของตุรกี มีรานคากวา 4,000 ราน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาท่ีมี
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ช่ือเสียงของตุรกีอยางจุใจ เชน แฟช่ันเคร่ืองหนังคุณภาพเย่ียม ราคายอมเยา และสินคาพื้นเมือง
ตางๆ 

 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
 หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบินเมืองอิสตันบูล 
23.40 น. โดยเท่ียวบินท่ี TK 060 นําทานบินตรงกลับสูกรุงเทพฯ  
 

วันที่แปดของการเดินทาง               ถึงกรุงเทพฯ 
13.45 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาช้ัน 2 กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…สวัสดี 
 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อัตราคาใชจาย (จํานวนผูเดินทางจะตองมีอยางนอย 20 ทานขึ้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเล่ือนการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวร ในกรณีท่ีผูเดินทางไมครบตามจํานวน) 

อัตราคาใชจายรวม 

-  คาตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ตั๋วหมูคณะ ท่ีน่ังช้ันนักทองเท่ียว 

หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาคาตั๋วและ/หรือภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ   

ชี้แจงใหไดทราบอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของทั้งสองฝายเปนสําคัญ 

-  คาหองพัก พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา ทานท่ีประสงคจะพักหองเดี่ยว 

  หรือไมสามารถจัดหาคูพักได ตองเสียคาหองพักเดี่ยวเพ่ิม 

-  คาอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ / มีนํ้าดื่มบนรถทานละ 1 ขวดตอวัน 

-  คารถ คานําเท่ียว คาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

- คาวีซาเขาประเทศตามรายการ  

- คาหัวหนาทัวรจาก ไนซ ฮอลิเดย ติดตามตลอดการเดินทาง  

- คาขนกระเปาสัมภาระท่ีโรงแรมทุกแหง (ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม)  

- คาทิปคนขับรถ, เจาหนาท่ีทองถ่ิน (ถามี) 

- กระเปาสมนาคุณสําหรับผูเดินทางทานละ 1 ใบ  

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 500,000.- บาท และประกันชีวิต 1,000,000.- บาท  

- รายการเดินทางน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันอีกคร้ังหลังจากท่ีไดสํารองท่ีน่ังกับทางสายการบิน 

  และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังน้ีรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ 

  เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ  

อัตราคาใชจายไมรวม 

-  คาอาหารและเคร่ืองดื่มพิเศษท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือจากรายการทัวร  

- คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ  

- คาทิปหัวหนาทัวรท่ีติดตามคณะจากประเทศไทย (ตามความพอใจและบริการ ไมมีการบังคับ) 

  - คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผู

เดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การ

ลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ความลาชาอัน

บังเกิดจากสมาชิกในคณะ ฯลฯ ท้ังน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด  

• การทองเท่ียวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศทานไมสามารถท่ีจะ

เรียกรองเงินคืนในกรณีท่ีทานปฏิเสธ สละสิทธ์ิ ในการใชบริการท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดมีการตกลงหรือแจงใหทราบกอน

การเดินทาง  
 


