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วันแรกของกำรเดินทำง สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน

P

ประตู 6 สายการบิน

Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริ ษท
ั ฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

วันสองของกำรเดินทำง สนามบินสุวรรณภูมิ-กุรงโดฮา-เมืองอาดาน่า-เมืองกาซิแอนเทป
01.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways

05.25 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

07.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอาดาน่า โดยสายการบิน Qatar Airways

11.25 น.

เดินทางถึง สนามบิน เมืองอาดาน่า หลังขากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทาง

13.00 น.

สู่ภตั ตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งกาซิ แ อนเทป Gaziantep (ระยะทาง 309 กิ โ ลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทาง

เที่ยวบินที่ QR 837
เที่ยวบินที่ QR 438

ประมาณ 4 ชัว่ โมง) ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็ นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจของภาค
ค่ า

ตะวันออกเฉี ยงใต้และภาคตะวันออกของตุรกี เป็ นแหล่งผลิตถัว่ พิทตาชิโอมากเป็ นอันดับหนึ่งของตุรกี
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พักค้างคืน ณ โรงแรม Hamton by Hilton Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองเก่ากาซิแอนเทป-พิพิธภัณฑ์โมเสก-เมืองซานลิอรุ ฟา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมย่าน เมืองเก่ากาซิแอนเทป Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper
Bazaar

เป็ นย่านเมืองเก่าและเป็ นตลาดขายสิ นค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกภาชนะต่าง ๆ ที่ทา

มาจากดีบุก ทองแดง เครื่ องเงิน แล้วนามาแกะสลักเป็ นลวดลายต่าง ๆ สวยงามมาก ระหว่างทางท่านจะ
ได้เห็น Han หรื อที่พกั แรมของพวกกองคาราวานค้าขายในสมัยก่อน สิ นค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้า
ที่ ใช้กัน ภายในประเทศ และเป็ นสิ น ค้าส่ งออกไปตามประเทศที่ อยู่ในกลุ่ มตะวัน ออกกลางทั้งหมด
จากนั้นนาท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์ซุกมา โมเสก Zeugma Moziak Muzesi ภายในพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้
ได้จัด แสดงชิ้ น งานโมเสกได้อ ย่างสมบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด มี ชิ้ น งานโมเสกที่ ส วยงามมากมายหลายชิ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลงานที่มีชื่อเสี ยงที่สุดและโด่งดังไปทัว่ โลก คือ ยิปซี ความน่าสนใจกับผลงานยิปซี
ชิ้นนี้ คือ ดวงตาของนางยิปซี น้ ี เมื่อท่านมองหรื อจ้องตากับนางแล้ว ไม่วา่ ท่านจะเดิ นไปทางไหนดูราว
กับ ว่าดวงตาของนางยิป ซี ท่ านนี้ จะชายตามองมายังท่ านอยู่ต ลอดเวลา นี่ ถือ ว่าเป็ นความมหั ศจรรย์
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เที่ยง

ค่ า

ทางด้านงานศิ ลปะในสมัยโบราณที่ สร้างสรรค์ผลิ ตผลงานออกมาสู่ ชาวโลกได้อย่างน่ าทึ่ ง ปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์ซกุ มาโมเสก แห่งนี้ถือว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์โมเสกที่สาคัญและใหญ่ ท่ีสดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซานลิอรุ ฟา Sanliurfa (ระยะทาง 143 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.45 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองเก่าที่มีความสาคัญกว่า 1,200 ปี ก่อนคริ สตกาล เมืองซานลิอุรฟาแห่งนี้เป็ นเมือง
แรกที่ให้อิสระแก่ประชากรในการนับถือศาสนา วิหารของพวกนับถือเทพเจ้าจะถูกเปลี่ยนมาเป็ นโบสถ์
ยิว จากโบสถ์ยวิ จะถูกเปลี่ยนมาเป็ นโบสถ์คริ สต์ แล้วท้ายสุดก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็ นสุเหร่ าในที่สุดในอดีต
เคยถู ก ปกครองมาหลายอาณาจั ก ร จึ ง ท าให้ มี ว ัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น Babylonians,
Sumerians, Armenians, Persians, Macedonians, Romans และสุ ด ท้ายถูก ปกครอง
ด้วยอาณาจักร Byzantines เป็ นผลให้สถาปั ตยกรรมของที่ นี่มีเอกลักษณ์ ที่ไม่เหมื อนที่ อื่น และที่
สาคัญในศาสนาคริ สต์และอิสลาม ถือว่า เมืองซานลิอุรฟา เป็ นเมืองสาคัญทางศาสนาเป็ นอันดับ 4 รอง
มาจาก Mecca, Medina และ Jerusalem ตามบันทึกในคัมภีร์ Bible และ Qur’an
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ณ โรงแรม Hilton Garden Inn Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันสี่ของกำรเดินทำง
เช้า
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เมืองอาดิยามาน-เมืองคาห์ตา-เมืองอาดิยามาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านชม ปราสาทอุร ฟา Urfa Castle ซึ่ งอยู่ท างทิ ศ ใต้ข องเมื อ งซานลิ อุ ร ฟา อยู่บ นเชิ ง เขา
่ าได้จนถึงยุคของออตโตมัน มีหอคอยจานวน 25
Damlacik เป็ นป้ อมที่ สร้างขึ้นในยุคโรมันและอยูม
แห่ง ด้านบนของปราสาทจะมีเสาอยู่ 2 ต้น ที่เห็นเด่นเป็ นตระหง่าน กาแพงของป้ อมพวกคริ สเตียนสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 812 เพื่อป้ องกันพวกอาหรับที่มารุ กราน ต่อมาได้รับการบูรณะโดยพวกครู เสด ในอดีตเคย
เป็ นพระราชวัง

Molla, Gezer Pasha และ Mehmet Pasha ด้านบนของปราสาทแห่ ง นี้ เมื่ อ

มองลงมาด้านล่างท่านจะเห็นวิวแบบ 360 องศา โดยรอบเมืองซานลิอุรฟา ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของ
เมืองนี้ จากนั้นนาท่ านเดิ นลงจากปราสาทสู่ ดา้ นล่างเพื่อเข้าชม ถ้ าอั บ ราฮั ม Abraham’s Cave
และ The Legendary Pool of Sacred Fish ตามความเชื่ อของชาวมุสลิม กล่าวไว้วา่ ถ้ าแห่ งนี้
เป็ นที่ที่อบั ราฮัม (นบี อิบรอฮีม) ได้อาศัยอยูต่ ้ งั แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี โดยพระเจ้าได้เนรมิตให้น้ านม
ที่ใช้ดื่มกินสาหรับเด็กทารกนั้นออกมาจากปลายนิ้วของอับราฮัมเอง เมื่ออับราฮัมเติบใหญ่เป็ นบุคคลที่มี
ความเฉลียวฉลาดเป็ นอย่างมาก และเป็ นบุคคลที่เชื่อมัน่ ในพระองค์อลั เลาะห์ เพียงองค์เดียวเท่านั้น ใน
ยุคนั้นกษัตริ ยเ์ นมรุ ตโกรธแค้นที่อบั ราฮัมได้เข้ามาทาลายรู ปปั้ นศักดิ์สิทธิ์ที่กษัตริ ยเ์ นมรุ ตนับถึง จึงได้มี
บัญชาให้จบั อับราฮัมมาทาการประหารชีวิต โดยการยิงลงมาจากเสาคู่ดา้ นบนของปราสาทอุรฟา ให้ยิง
ลงมาที่ดา้ นล่างที่จุดไฟเตรี ยมไว้สาหรับรอเผาอับราฮัม หวังจะให้อบั ราฮัมเสี ยชีวติ ในกองไฟที่ร้อนแรง
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แต่พระเจ้าได้เนรมิ ตให้เปลวไฟที่ ลุกโชตช่วงเหล่านั้นได้กลายเป็ นน้ า และท่ อนฟื นได้กลายเป็ นปลา
บริ เวณนี้ จึงกลายเป็ นสระน้ าศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของปลาคาร์ ป และปลาเทร้า โดยมีความเชื่อกันว่า
ถ้าใครได้เห็นปลาเผือกในสระน้ านี้ จะได้เป็ นผูท้ ี่ได้ข้ ึนสวรรค์ ลองสังเกตให้ดีนะครับบางที่ท่านอาจจะ
โชคดี ไ ด้เห็ น ปลาเผื อ กบ้า งก็ ไ ด้น ะครั บ น าท่ า นชม สุ เหร่ า ฮาลิ ล เออ ราห์ ม าน Halil Ur
Rahman หรื อบางครั้งก็เรี ยกกันว่า สุเหร่าของอับราฮัม Abraham Mosque สร้างในสมัยของ
Ayyubibs ปี

เที่ยง

1211 ภายในสุเหร่ าได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามตระการตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาห์ตา Kahta เตรี ยมตัวพบกับประสบการณ์ใหม่ล่าสุดของนักท่องเที่ยวตัว
จริ ง นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาเนมรุต Mount Nemrut เป็ นภูเขาสู งประมาณ 2,134 เมตร มีชื่อเสี ยง
อย่างมากในเรื่ องรู ปสลักขนาดใหญ่ที่สร้างในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริ สตกาลให้แก่หลุมฝังศพที่อยูบ่ นยอด
เขา เป็ นสุ ส านของกษัต ริ ย ์แ อนติ โ อนุ ส ที่ 1 ธี โ อส แห่ ง คอมมาจเน Antiochus I Theos of
Commagene โดยมีรูปสลักขนาดใหญ่ สู งประมาณ 8-9 เมตร ของพระองค์เองยืนเด่นตระหง่านอยู่

และมี รูป สลักของสิ งโต 2 ตัว รู ปนกอิ นทรี ย ์ 2 ตัว และรู ป สลักของเทพเจ้ากรี ก, เทพเจ้าอาร์ เมเนี ยน
Aremenian Godes
Hercules Vahagn

และเทพเจ้าเปอร์ เซี่ ยน ผสมผสานกัน อยู่ทั่วไป อาทิ เช่ น เฮอร์ คิวลิ ส วาฮาน

ซุส-อารามาสต์ Zeus-Aramazd หรื อ โอโรมาสเดส Oromasdes ถือเป็ น

ไฮไลท์ที่สาคัญอีกที่หนึ่ งในพื้นที่แถบนี้ มีนกั ท่องเที่ยวบางท่านพูดว่า “เมื่อกล่าวถึ งสถานที่ท่ีสวย
ที่ สุด ในโลกสาหรับ กานชมพระอาทิ ต ย์ข้ ึน กับ พระอาทิ ต ย์ต กดิ น แล้ว ภูเขาเนมรุต
จะต้องเป็ นหนึ่งในสถานที่แห่ งนัน้ ” คาพูดเหล่านี้จะเป็ นจริ งหรื อไม่ท่านเท่านั้นจะเป็ นผูต้ ดั สิ นด้วย
ค่ า

ตัวท่านเอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอดิยามาน Adiyaman
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Kolin Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

วันห้ำของกำรเดินทำง
เช้า

เมืองอาดิยามาน-เมืองอารามานมาราส-เมืองอาดานา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคารามาน มาราส Kahraman Maras (ระยะทางประมาณ 120
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในฐานะ เมืองต้นกาเนิดของไอศกรีมที่มี
ชื่อเสียงของตุรกี ไอศกรี มที่เหนี ยวหนึ บ เข้มข้น จนต้องใช้มีดและส้อมเวลาจะรับประทาน ให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อ ไอศกรี มที่มีชื่อเสี ยงนี้ ดว้ ย นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลาด Copper Bazaar เป็ น
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ตลาดเก่าแก่ที่ชาวบ้านนาของมาขาย สิ นค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นพวก ขนเกาะ อาหารแห้ง เครื่ องเทศต่าง ๆ
สิ นค้าที่ทาด้วยมือไม่ได้ใช้เครื่ องจักร เช่น การทาอาร์นบนหลังม้า ลา และการทาถลุงภาชนะที่ทามาจาก
ทองแดง ดี บุ ก สังกะสี เครื่ องเงิ น ให้ท่ านได้แ วะร้านขายรองเท้า เป็ นร้ านขายรองเท้าธรรมดาที่ ไม่
ธรรมดา เนื่ องจากเป็ นร้านที่ ผลิตรองเท้าให้กบั ภาพยนตร์ ฮอลลี่วดู ้ หลายๆ เรื่ อง เช่น Lord of The
เที่ยง

เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่ านเดิ น ทางกลับสู่ เมื อ งอาดาน่ า Adana อี กครั้ ง (ระยะทาง 195 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทาง

ค่ า

ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Anemon Hotel 5* หรื อเทียบเท่า

Ring

วันที่หกของกำรเดินทำง

เมืองอาดาน่า-กรุงโดฮา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน อาดาน่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพมหานคร

12:25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

16:15 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

17.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
03.55 น.

เมืองอาดาน่า-กรุงโดฮา

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***

End of Service

***

เที่ยวบินที่ QR 439
เที่ยวบินที่ QR 826
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เนื่องจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงินอีกท่ำนละ 8,000.- บำท
**รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560) **

กำหนดกำรเดินทำง
15-21 พ.ย. 60 / 06-12 ธ.ค. 60 / 24-30 ม.ค. 61 / 21-27 ก.พ. 61
28 ก.พ.-06มี.ค. / 07-13 มี.ค. / 14-20 มี.ค.

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways

(น้ำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่ำน)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอำย ุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ำกับ 25 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ำกับ 18 USD)
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ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม ต ุรกี ตะวันออก 7 วัน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่ านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ต ุรกี ตะวันออก 7 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจา 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-25วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางไว้ให้ได้ม ากที่ สุดเนื่ องจากการท่ องเที่ ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับ บริ ษ ัท
ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่ จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่
ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 5 ดาว สากล
ระดับของโรงแรที่ระบุน้ นั เป็ นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวตุรกี
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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▪ ตัว๋ เครื่ องบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋ แล้วไม่สามารถทา refund ได้ ทุกกรณี
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

