
 

 
 

                HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 

จุดเด่น 

 
 พกั ระดบั 4-5 ดาว บนิตรง  
 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนํี �าเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
 ชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช, อุโมงกเ์ก็บนํ�าเยเรบาทนั 
 ชมดนิแดนแหง่เทพนยิาย คปัปาโดเกยี, ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชม โชวร์ะบําหนา้ทอ้ง สไตลพ์ื�นเมอืง ประเทศตรุก ี 
 ชมสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย  
 ชมเมอืงอนัรุ่งเรอืงในอดตีกาล ที�ปัจจบุนัคงไวเ้พยีงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟิซุส 
 ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นที�สดุทา้ยที�พระแม่มารอีาศัยอยู ่
 ชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงคณุภาพที� ตลาดสไปซ ์
 ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เชื�อมทะเลดํากับทะเลมารม์าร่า  

 

ชื�อโปรแกรม HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 
จํานวน 9 วนั 6 คนื 

 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัที� 1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อสิตนับลู (บนิตรงไมแ่วะ) 

 
19:30 น./ คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตทูางเขา้ 10 เคาน์เตอร ์U สาย

การบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

20:45 น. 



 

22:35 น./ ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเที�ยวบนิที� TK65 
 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเที�ยวบนิที� TK69 
 
**หมายเหต*ุ* ทกุพเีรยีดในเดอืน พฤศจกิายน เดนิทางดว้ย TK65 / ทกุพเีรยีดในเดอืน ธนัวาคม เดนิทางดว้ย TK69 
กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที�กอ่นการจองทกุครั�งหากทา่นมขีอ้สงสยั 
 

วนัที� 2 อสิตนับูล - ชานคัคาเล ่ 

 
05:50 น./ เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เตรยีมตัว

ออกเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงชานคัคาเล ่Canakkale ซึ�งตั �งอยู่รมิทะเลมารม์าร่าตัดกับทะเลอเีจยีนซึ�งเป็นที�ตั �งกรุง

ทรอย  
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทรอย Troy เมอืงที�มชี ื�อเสยีงมาแตใ่นอดตี ถูกสรา้งขึ�นมาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ ชม 

มา้ไมจ้ําลองแหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซึ�งเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลศกึ
ของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตทุําใหก้รุงทรอยแตก และสรา้งขึ�นเพื�อดงึดดูนักทอ่งเที�ยวจากทั�วโลกที�หลงใหล
ในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  TROIA TUSAN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่             
   

วนัที� 3 ชานคัคาเล ่- คซูาดาซ ี- เอฟฟิซุส  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาตทิี�ใชม้าตั �งแต่ก่อนครสิตกาล หลังจากที�ตก
เป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสลุตา่นอาหเ์หม็ดที� 1 และสสุตา่น
ออสมันที� 2 ไดส้รา้งสเุหร่าคาไลชแิละโรงอาบนํ�า ตลอดจนกําแพงเมอืงที�พักสําหรับกองคาราวาน เพื�อใหคู้ซา
ดาสึเป็นเมืองท่าที�เหมาะในการทําการคา้ระหว่างยุโรปและแอฟริกาใต ้และคูซาดาสเึพิ�งเป็นที�นิยมของ
นักทอ่งเที�ยวเมื�อปี ค.ศ. 1980 ระหวา่งทางแวะ โรงงานเครื�องหนงั ซึ�งมชี ื�อเสยีงโดง่ดงัของประเทศตรุก ี
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอฟฟิซุส City of Ephesus เมืองโบราณที�มกีารบํารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมืองหนึ�ง
เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ�นในศตวรรษที� 6 ก่อน
ครสิตกาล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลังเมื�อโรมัน
เขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึ�นเป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน นําทา่นเดนิบนถนนหนิออ่นผา่นใจ
กลางเมอืงเกา่ที�สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งกอ่สรา้งเมื�อสมัย 2,000 ปีที�แลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้
ที�สามารถจุผูช้มไดก้ว่า 30,000 คน ซึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบันนี� นําท่านชม หอ้งอาบนํ�าแบบโรมนั
โบราณ Roman Bath ที�ยังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอนํ�าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวันนี� หอ้งสมุดโบราณที�มี

23:45 น. 

06:05 น. 



 

วธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสิ�งทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนสิตคิที�มคีวามออ่นหวานและ
ฝีมอืปราณีต จากนั�นนําทา่นเขา้ชม บา้นของพระแมม่าร ีHouse of  Virgin Mary ซึ�งเชื�อกนัวา่เป็นที�สดุทา้ย
ที�พระแม่มารอีาศยัอยู ่และสิ�นพระชนมใ์นบา้นหลังนี� ชม คอมเพล็กซ ์ที�ประกอบดว้ย ยมิเนเซยีมเวดอิสุ ที�พ่อคา้
และคหบดสีรา้งขึ�นเมื�อศตวรรษที� 2 มรีูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั�นคอื รวมยมิเนเซยีมไวก้ับโรง
อาบนํ�าที�พรั�งพรอ้มไปดว้ยนํ�ารอ้น นํ�าเย็น และนํ�าอุน่ ภายในประดับดว้ยโมเสกและรูปปั�นตา่งๆ สนามกฬีานี�สรา้ง
ขึ�นในยุคเฮเลนิสตคิเป็นรูปเกอืกมา้ เป็นจุดศูนยร์วมของชาวเอฟิซุสมาแตต่น้ ใชจ้ัดแข่งกฬีาหลายประเภท ทั �ง
มวยและมวย ซึ�งยังคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนันี� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ที�พกั  DOUBLE TREE BY HILTON KUSADASI 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 4 คซูาดาส ึ- ปามุคคาเล ่

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมอืงที�มนํี�าพุเกลอืแร่รอ้นไหลทะลขุึ�นมาจากใตด้นิผ่านซาก
ปรักหักพังของเมอืงเกา่แก่สมัยกรีกก่อนที�ไหลลงสูห่นา้ผาผลจากการไหลของนํ�าพุเกลอืแร่รอ้นนี�ไดก้่อใหเ้กดิ
ทัศนียภาพของนํ�าตกสขีาวเป็นชั �นๆ หลายชั �น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมทําใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาว
ราวหมิะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ�งมคีวามงดงามมาก เรยีกปรากฎการณ์นี�วา่ ปราสาทปยุฝ้าย 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งนํ�าพุเกลอืแร่รอ้นที�ซึ�งในอดตีกาลชาวโรมันเชื�อวา่ นํ�าพุรอ้นดังกลา่วรักษา
โรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ทา่นจะไดส้มัผัสเมอืงโบราณอกีแห่งหนึ�งซึ�งสรา้ง
ขึ�นในสมัยโรมัน 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 
ที�พกั  NINOVA THERMAL HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 



 

 

วนัที� 5 ปามุคคาเล ่- คอนยา่ - คปัปาโดเกยี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคอนย่า Konya อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักร เซลจูค ในชว่งปี ค.ศ. 1071 – 1308 
รวมทั �งยังเป็นศูนยก์ลางที�สําคัญของภูมภิาคแถบนี� ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ ทัศนียภาพที�งดงามตามธรรมชาติ
ตลอดสองฝั�งทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตรุก ีท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพที�สวยงามของ
ทุง่หญา้สลับกับภูเขา นําทา่นแวะชม คาราวานเซไรน ์Caravanserai ที�พักแรมและแลกเปลี�ยนสนิคา้ระหวา่ง
ทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนที�มภีูมปิระเทศอันน่าอัศจรรย ์ซึ�งในอดตีกาลมี
กระแสลาวาภูเขาไฟที�ไหลออกมาปกคลุมพื�นที�เป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการ
กระทําของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกีย
ออกมาไดอ้ยา่งงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ยภูมลิักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ื�อวา่ ดนิแดน
แห่งเทพนิยาย หรือดนิแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังไดรั้บการแต่งตั �งจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
**พเิศษ** นําทา่นชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง สไตลพ์ื�นเมอืง ประเทศตรุก ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที�พกั  RAMADA PLAZA CAPPADOCIA 5* หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที� 6 คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่- องัการา่ 

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์1* 
สําหรับท่านใดที�สนใจ ขึ�นบอลลูน ชมความงามของเมอืงคัปปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. 
ชมความงดงามของเมอืงคัปปาโดเกยีในอกีมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ชั�วโมง (คา่ขึ�น
บอลลูนไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัร ์หากลูกคา้ชําระเงนิสดหนา้งาน ราคา 230 USD ต่อ 1 ท่าน หรอืหาก



 

ชําระด้วยบตัรเครดติหน้างาน ราคา 240 USD ต่อ 1 ท่าน) **ประกนัภยัที�ทําจากเมืองไทย ไม่
ครอบคลมุการขึ�นบอลลนู และเครื�องรอ่นทกุประเภทกจิกรรมนี�ข ึ�นอยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น** 

 
โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์2* 
อกี 1 กจิกรรมที�เป็นที�นยิม ก็คอื Jeep Safari ที�จะนําทกุทา่นลัดเลาะ ทกุซอกทกุมมุของเมอืง ชมความงดงาม
ในมุมมองของการนั�งรถจีป และแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ซึ�งมีความสวยงามไปอีกแบบ (ค่าบรกิารไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทวัร ์หากลูกคา้ชําระเงนิสดหนา้งาน ราคา 80 USD ต่อ 1 ท่าน หรอืหากชําระดว้ยบตัร
เครดติหนา้งาน ราคา ..... USD ตอ่ 1 ทา่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกอเรเม ่Goreme นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม ่Goreme Open 
Air Museum ที�เป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิตใ์นช่วง ค.ศ. ที� 9 เกดิจากความคดิของชาวครสิตท์ี�ตอ้งการ
เผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถํ�าเป็นจํานวนมากเพื�อสรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิ
อื�นที�ไม่เห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเที�ยวชม และถ่ายรูปตามเหลา่อาคารบา้นเรอืนของชาวเมอืงคัปปา
โดเกยี ที�เกดิจากการขุดเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ และใชเ้ป็นที�อยู่อาศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานต่างๆ นําท่าน
เดนิทางสู ่โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos Village สนิคา้
คณุภาพด ีและขึ�นชื�อของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซื�อตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เมอืงคัปปาโดเกยีม ีนครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขุดเจาะพื�นดนิลงไป เพื�อใช ้

เป็นที�หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศึกในสมัยทําสงคราม ซึ�งนครใตด้ินที�ข ึ�นชื�อและมี
นักทอ่งเที�ยวไปเยี�ยมเยยีนเยอะที�สดุ คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ Underground City มคีวามลกึถงึ 11 ชั �น (ลกึ
ที�สดุที� 85 เมตร) พรอ้มทั �งยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึ�งนครใต ้
ดนินับเป็นสิ�งมหัศจรรยท์ี�สรา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหนึ�งก็วา่ได ้จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ Ankara 
เมอืงหลวงของประเทศตรุก ี
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  BERA HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที� 7 องัการา่ - อสิตนับูล 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมอืงที�มคีวามสําคัญที�สดุและเป็นเมอืงที�มปีระชากรหนาแน่นมาก
ที�สดุในตรุก ีเป็นเมอืงที�ตั �งอยูร่มิชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดมิชื�อวา่ คอนสแตนตโินเปิล ซึ�งเป็นอาณาจักร
ที�ยิ�งใหญ่ในประวัตศิาสตร ์เป็นเมอืงสําคัญของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณนั�น จงึสง่ผลใหอ้สิตันบูลมชีื�อเรียก
แตกตา่งกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเปิ�ล เป็นตน้ 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช Dolmabahce Palace สรา้งโดยสุลต่านอับดุล เมซดิ Abdul 
Mecit ในปี 2399 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 30 ปี สรา้งดว้ยหนิออ่น ศลิปะแบบตะวนัออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคาร
ยาวถงึ 600 เมตร ตั �งอยูร่มิชายฝั�งทะเลมารม์าราในชอ่งแคบบอสฟอรัสบนฝั�งทวปียุโรป จดุเดน่ของวงัแหง่นี�คอืมี
การประดับตกแต่งดว้ยความประณีตวจิติรตระการตามทีั �งเฟอร์นิเจอร ์พรม โคมไฟ เครื�องแกว้เจยีระใน และรูป
เขยีน รูปถา่ยตา่  งๆ ที�มชี ื�อเสยีงมาก ไดแ้ก ่โคมไฟแชนเดอเลยีร ์ของขวัญจากองักฤษทําจากแกว้ครสิทลัขนาด
ใหญ่ที�สดุในโลกหนักถงึ 5000 กโิลกรัม ประดับดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวที�ใหญ่ที�สดุในโลก เสาหนิ
ออ่นบันไดทางขึ�นหอ้งโถงตรงราวทําดว้ยไมว้อลนัต ลูกกรงราวบันไดทําดว้ยแกว้ครสิทัล พรมชั �นเลศิราคาแพง
ที�สดุในโลก ทอโดย Cinar ในตุรก ีเครื�องแกว้เจยีระไนจากโบฮเีมยี ดทีี�สดุในโลกของสาธารณรัฐเช็ก หนิอ่อน
จากอียปิตม์าทําหอ้งอาบนํ�า เซาน่า ในรูปแบบที�เรียกว่า เตอร์กชิบาธ ที�น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว ้
มากมาย ทุกเรือนจะชี�บอกเวลา 09.06 น. อน้เป็นเวลาที�ประธานาธบิดมีุสตาฟา เคมาล หรืออตาเตริ์กถึงแก่
อสญักรรมในวันที� 10 พฤศจกิายน 2484 แลมรีูปภาพเหมอืนของสลุตา่นหลายพระองคท์ี�น่าสนใจคอื รูปสลุต่าน
อับดุล อาซสิ ผูม้ีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนตเิมตร มีนํ�าหนัก 200 กโิลกรัม โปรดกฬีามวยปลํ�า ขี�มา้ ยิ�งธนู 
เป็นสุลต่านองคแ์รกที�เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่นอยีปิต ์ฝรั�งเศส อังกฤษ เบลเยี�ยม เยอรมนี ออสเตรีย และ
ฮังการ ีที�น่าทึ�งและประหลาดใจก็คอืทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็นของดั �งเดมิมไิดถู้กขโมยหรอืทําลายเสยีหาย 
การเขา้ชมภายในพระราชวังก็ตอ้งเขา้ชมเป็นคณะเป็นรอบๆ มเีวลา มมีัคคเุทศกข์องวังนําชมทลีะหอ้งทลีะอาคาร 
มเีจา้หนา้ที�คอยควบคมุอยู่ทา้ยคณะ คอยดแูลไม่ใหแ้ตกแถวไม่ใหอ้ยู่หอ้งใดหอ้งหนึ�งนานเกนิไป ไม่ใหจ้ับตอ้ง
สิ�งของต่างๆและตอ้งสวมถุงพลาสตกิคลุมรองเทา้ทุกคน เพื�อป้องกันไม่ใหพ้ื�นปาร์เกตอ์ันสวยงามตอ้งสกึหรอ 
รวมทั �งพื�นพรมอันลํ�าคา่เสยีหาย พระราชวังเปิดทกุวัน 09.30-16.00 หยุดวันจันทรแ์ละพฤหัสบด ีนอกจากนี�ยังมี
ประตทูางเขา้ หอนาฬกิา สวนรมิทะเล อุทยาน นาฬกิา ดอกไม ้นํ�าพุ สระนํ�า รูปปั�น รูปสลักตา่งๆ วางประดับไว ้
อย่างลงตวั น่าชื�นชมในรสนยิมของสลุตา่นแห่งออตโตมันเป็นอยา่งยิ�งนําทา่น ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั 
Bosphorus ซึ�งเป็นช่องแคบที�เชื�อมทะเลดํา The Black Sea เขา้กับทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara โดยมี
ความยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเริ�มตั �งแต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่ชอ่งแคบนี�เป็นจุดพบ
กันของสดุขอบทวปียุโรปและสดุขอบทวปีเอเชยี ซึ�งนอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที�สําคัญยิ�งในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะที�ล่องเรือท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ขา้ง
ทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเชหรือบา้นเรือนสไตลย์ุโรปของบรรดาเศรษฐีทั �งหลาย ซึ�งลว้นแลว้แต่
สวยงามตระการตาทั �งสิ�น  
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 
ที�พกั  GOLDEN WAY HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที� 8 อสิตนับูล 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเยี�ยมชมและถ่ายรูปกับ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื�อในปัจจุบัน คือ 
พพิธิภัณฑฮ์ายาโซฟีอา หรอืฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นกิาย
ออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลี�ยนเป็นสเุหร่า และในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิิธภัณฑ ์สเุหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็น
สิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�ง และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึ�ง
จุดเด่นอยู่ที�ยอ  ดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างที�ดทีี�สดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์
นําทา่นชม สุเหรา่สนํี �าเงนิ Blue Mosque สถานที�ศักดิ�สทิธิ�ทางศาสนาที�มคีวามสวยงามอกีแห่งหนึ�ง ซึ�งชื�อนี�
ไดม้าจากสนํี�าเงนิของกระเบื�องเคลอืบที�ใชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึ�นบนพื�นที�ซึ�งเคยเป็นวังของ
จักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่นอาหเ์หม็ดที� 1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู ่อุโมงกเ์ก็บนํ�าเยเรบาทนั Yerebatan Sarnici สรา้งในสมัยจักรพรรดจิัสตเินียนในปี ค.ศ. 
532 เพื�อเป็นที�เก็บนํ�าสําหรับใชใ้นพระราชวัง สํารองไวใ้ชย้ามอสิตันบูลถูกขา้ศกึปิดลอ้มเมอืง กวา้ง 65 เมตร 
ยาว 143 เมตร มเีสาคํ�าหลงัคา 336 ตน้ แบง่เป็น 12 แถว จุนํ�าไดท้ั �งหมด 80,000 ลกูบาศกเ์มตร นํ�าที�ไดส้ง่ผา่น
ท่อมาจากแหล่งนํ�าที�อยู่ห่างออกไป 20 กโิลเมตร ใกลก้ับทะเลดํา ที�มาของสถานที�แห่งนี�ชวนใหข้นลุกอยู่ไม่
นอ้ย เสาคอลัมน์ หัวเสา และฐานเสานํามาจากซากหักพังของอาคารหลายแห่ง มีเสาทรงแปลกๆ อย่างเสา
ประดับรูปศรีษะเมดูซาที�กลับหัวลงและตะแคงขา้ง รวมทั �งเสาหยาดนํ�าตา ในยุคออตโตมัน นําท่านเดนิทางสู ่
ยา่นชอ้ปปิ� ง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรือตลาดเครื�องเทศ ท่านสามารถเลอืกซื�อ
ของฝากคณุภาพดไีดใ้นราคายอ่มเยาไม่วา่จะเป็นเครื�องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้
อันเลื�องชื�อของตุรกซีึ�งมใีหเ้ลอืกซื�อมากมาย ไดเ้วลาอันสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ 
เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20:50 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที�ยวบนิที� TK64 
 

วนัที� 9 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
09:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 



 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดี�ยว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  พฤศจกิายน 

03 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 (TK65 / TK64) 32,900 31,900 30,900 5,900 - 

07 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61 (TK65 / TK64) 32,900 31,900 30,900 5,900 - 

10 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 (TK65 / TK64) 32,900 31,900 30,900 5,900 - 

14 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61 (TK65 / TK64) 32,900 31,900 30,900 5,900 - 

17 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 (TK65 / TK64) 32,900 31,900 30,900 5,900 - 

28 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61 (TK65 / TK64) 32,900 31,900 30,900 5,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

01 ธ.ค. 61 - 09 ธ.ค. 61 * วนัพ่อ 
(TK69 / TK64) 

34,400 33,400 32,400 5,900 - 

03 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 * วนัพ่อ 
(TK69 / TK64) 

34,400 33,400 32,400 5,900 - 

05 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 * วนัพ่อ 
(TK69 / TK64) 

34,400 33,400 32,400 5,900 - 

08 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 * วนัรัฐธรรมนูญ 
 (TK69 / TK64) 

34,400 33,400 32,400 5,900 - 

10 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 * วนัรัฐธรรมนูญ 
(TK69 / TK64) 

34,400 33,400 32,400 5,900 - 

17 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 * วนัครสิตม์าส 
(TK69 / TK64) 

34,400 33,400 32,400 5,900 - 

19 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61 * วนัครสิตม์าส 
(TK69 / TK64) 

34,400 33,400 32,400 5,900 - 

22 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 * วนัครสิตม์าส 
(TK69 / TK64) 

34,400 33,400 32,400 5,900 - 

24 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 * วนัปีใหม ่
(TK69 / TK64) 

35,400 34,400 33,400 5,900 - 

29 ธ.ค. 61 - 06 ม.ค. 62 * วนัปีใหม ่
(TK69 / TK64) 

38,400 37,400 36,400 5,900 - 

30 ธ.ค. 61 - 07 ม.ค. 62 * วนัปีใหม ่
(TK69 / TK64) 

38,400 37,400 36,400 5,900 - 

31 ธ.ค. 61 - 08 ม.ค. 62 * วนัปีใหม ่
(TK69 / TK64) 

38,400 37,400 36,400 5,900 - 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที�ทา่นตอ้งออกตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั�วที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื�อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที�หลังจากที�ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที�

เหลอื กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชื�อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ  
 กรณีที�ออกตั�วเครื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั�วเครื�องบนิ 
 กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั�นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที�

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี� 
 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ทา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที�ระบเุทา่นั�น 



 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้ักกัน กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดี�ยว
เพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ�นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็นสนินํ�าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี�เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 
 ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 4-5 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี�ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ�นการเปลี�ยนแปลง 
 คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 60 USD /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนั�นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์�าหนักดังนี� กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื�องบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานี�ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บเพิ�ม 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ�นที�

อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ�ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยื�นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
 
 
 
 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี� 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื�องจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื�องมาจาก



 

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั �งบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที�พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิ�ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

5. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 
 

เง ื�อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที�น ั�ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั�งหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั�งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

 
 


