บินด้วยสายการบิ น TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
TK 069
BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิ สตันบูล)
23.00 – 05.10+1
TK 2010
IST(อิ สตันบูล) – ASR(ไกเซรี่)
06.50 – 08.00
TK 068
IST(อิ สตันบูล) – BKK(สุวรรณภูมิ)
01.55 – 15.25
**โหลดกระเป๋าสัมภาระน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. ( 1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านัน้ เทีย่ วสบายใจ
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ ัง่ นัง่ สบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** วัคซีนทีเ่ ดินทางได้ ทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน และสามารถเป็ นวัคซีนสูตรไขว้ได้ **
** เข้าร่วม Test & Go นอนโรงแรมคืนที่ 1 และ 5 เพื่อตรวจ RT-PCR

DAY 1
20.00

23.00

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9
สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK 069 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั ่วโมง **

DAY 2 อิ สตันบูล(ตุรกี) – บิ นภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิ พิธภัณฑ์
เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบา BELLY DANCE (–/L/D)
05.10
06.50

08.00

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ สตันบูล เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี
เปลี่ยนเครื่อง บินภายในสู่เมืองไกเซรี่ ลดเวลาการเดินทางไป 6-7 ชัวโมง
่
ไม่เหนื่ อย!!
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เทีย่ วบินที่ TK
2010
**ไฟล์ภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสายการบินเนื่ องจาก โหลดที่นัง่ ในแต่ละวัน จะทราบแน่ นอน
ประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิน่ ช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั ่วโมง)
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ท่ านเดิน ทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) เป็ น บริเวณที่อยู่
ระหว่าง ทะเลดา กับ ภูเขาเทารุส มีความสาคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม
เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็ นพื้นที่พเิ ศษ ที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว ทาให้ลาวาทีพ่ ่นออกมา และเถ้าถ่านจานวนมหาศาล กระจาย
ไปทั ่วบริเวณทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มาจากนัน้ กระแสน้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัด
เซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่
เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย (คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย
จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)
เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้า พันธุ์ดี” และใน
ปั จจุบนั นี้ก็ยงั เลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณนี้ อีกทัง้ ยังมีเมืองใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็ นเมืองใต้ดนิ
โบราณทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในโลกก็ว่าได้ เพราะทีเ่ มืองใต้ดนิ แห่งนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายใน
เมืองใต้ดนิ ยังแบ่งซอยเป็ นห้องย่อย เฉพาะทีเ่ มืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดนิ มากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทัง้ เมือง
อื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ่งภายในเมืองใต้
ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห้องนอน ห้องน้า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัต ว์ โบสถ์ บ่อน้า บางห้องเป็ น
ห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พภิ พแห่งนี้ ทาง

องค์กรยูเนสโกได้ขน้ึ ทะเบียนเมืองใต้ดนิ แห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานทีม่ รดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟ
ลาน่าด้วย
น าท่ านเดินทางสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็ น สถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาว
โรมัน ทีต่ ้องการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็ นเมืองใต้ดนิ ทีม่ ขี นาดใหญ่ มีถงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้ มีความ
กว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้องๆ มีทงั ้ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสาหรับใช้ประชุม มี
บ่อน้า และระบบระบายอากาศทีด่ ี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลกึ และทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบ
จนเดินสวนกันไม่ได้

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตัง้ อยู่ในบริเวณที่เป็ นทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานของผู้คนมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นทีท่ ชี่ าวค
ริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่ หลบหนีภยั จากการไล่ทาร้ายและสังหารก่อนทีค่ ริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาทีไ่ ด้รบั
การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณนี้
เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้าค่าแห่งหนึ่ง ทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทั ่วโลก

นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ่งองค์กรยูเนสโก
ได้ขน้ึ ทะเบียนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็ นมรดกโลก ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ง
เป็ นความคิดของชาวคริสต์ทตี่ ้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้า งโบสถ์ และยังเป็ น
การป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

คา่

พักที่

DAY 3

เช้า

นาท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิ ค (CERAMIC FACTORY) และ
โรงงานเครื่องประดับ (JEWELLY FACTORY) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธกี ารผลิตสินค้าพืน้ เมืองทีม่ ี
คุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั ่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบาหน้ าท้อง (BELLY DANCE) ซึ่งเป็ นการ
เต้น ร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้น มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดิน แดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนี ยน นั ก
ประวัตศิ าสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญทีไ่ ด้อนุรกั ษ์ระบาหน้าท้องให้มมี าจนถึงปัจจุบนั และ
การเดินทางของชาวยิปซีทาให้ระบาหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะทีโ่ ดดเด่น สวยงาม จน
กลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปัจจุบนั
UCHISAR KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถา้ หรือเทียบเท่า

คอนย่า – พิ พิธภัณฑ์เมฟลาน่ า - ปามุคคาเล่

(B/L/D)

** แนะนาโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุม
หนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั ่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ
ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตั เิ หตุทรี่ วมอยู่ในโปรแกรม
ทัวร์ ไม่ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่าน **
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจัก รเซลจุ ก ระยะทาง 400 กิโ ลเมตร ระหว่ า งทางแวะชม ที่พัก ของกองคาราวานในสมัย โบราณ
(CARAVANSARAI) เป็ นสถานทีพ่ กั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เมฟลาน่ า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามท า
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพธิ ภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุค
ดิน รูม่ี อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผูต้ ดิ ตาม สานุศษิ ย์ บิดา

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง) เมืองที่มนี ้าพุเกลือ
แร่รอ้ นไหลทะลุขน้ึ มาจากใต้ดนิ ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไ่ หลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึ ก
ขึน้ กึ่งสถาปัตยกรรม

คา่
พักที่

บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
PAM THERMAL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4 ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิ ส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟ
ฟิ ซุส
(B/L/D)
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของน้ าตกสีขาวเป็ นชัน้ ๆหลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางน้ าเป็ นทางยาว ซึ่ง มีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็ น เมืองโบราณเฮียราโพลิ ส
(HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณทีส่ ร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นน้ าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณ
ในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง
กระจายอยู่ท ั ่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ข นาดใหญ่ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (EPHESUS) เมืองโบราณทีม่ กี ารบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง
เคยเป็ นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อ
โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึน้ เป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหิ นอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่ ก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละคร
กลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้ าแบบ
โรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ งั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุส
(LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงามเป็ นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลอิ ุส อาควิลา อุทศิ
ให้กบั บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลอิ ุส เซลซุส ในปี 657-660และได้ฝังโลงศพของบิดาทีท่ าจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้

คา่
พักที่

บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
LE BLEU HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5 โรงงานผลิ ตเครื่องหนัง – เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย – นัง่ กระเช้าสู่เมือง
เปอร์กามัม – อะโครโปลิ ส – วิ หารเอสเคลปิ ออน
(B/L/D)
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิ ตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกีเป็ นประเทศที่มฐี านการ
ผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงทีส่ ดุ อันดับต้นๆของโลก ทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น VERSACE
, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง) ปัจจุบนั เป็ นเมืองที่
มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีช่อื ว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มีความ
ยาว 65 กิโลเมตร ส่วนทีแ่ คบทีส่ ุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตัง้ อยู่บนจุดแคบทีส่ ุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์
ใกล้กบั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝัง่ ของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตัง้ อยู่รมิ ทะเลมาร์มา
ร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองทรอย

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
น าท่ านเดิน ทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองที่มีช่ือเสียงเล่าขานสืบต่อกัน มาตัง้ แต่ใ นอดีต ถูกสร้างขึ้น มา
ประมาณ 4,000 ปี ทแี่ ล้ว ชม ม้าไม้จาลองแห่งเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ม้าไม้ทมี่ ชี ่อื เสียง
โด่งดังมากทีส่ ุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ทีช่ าวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็ น
ของกานัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตวั เมืองจนท า
ให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ

นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม (CABLE CAR TO PERGAMUM) ที่ตงั ้ ตระหง่านอยู่เหนือ
ตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือ
ของแม่น้ าไคซูส ซึ่งเป็ นเมืองโบราณของกรีกที่มคี วามส าคัญ ของพวกเฮเลนนิส ติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งเป็ นทีข่ นานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง
สวรรค์ บริเวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปี ยน เซอุส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS - OLYMPIEION) ปัจจุบนั นี้
เหลือแต่ส่วนฐานเท่ านั น้ แท่ น บูช าถูกน าไปเก็บรักษาไว้ใ นพิพิธภัณ ฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิ ส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็ นโรงละครที่ชนั ที่สุดในโลก ตัง้ อยู่ใน
ทาเลทีส่ วยงามทีส่ ุด จุผชู้ มได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนทีส่ ูง ซึ่งเป็ นโครงสร้างฐานในการ
ป้ องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผูต้ งั ้ ถิน่ ฐานในสมัยนัน้ มักเลือกทีส่ ูง ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาทีด่ า้ นหนึง่
เป็ น ผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่ งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่ร ายล้อมป้ อม
ปราการเหล่านี้ ชม วิหารเอสเคลปิ ออน (ASKLEPION) อยู่เบื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอส
เคลปิ ออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีทลี่ มแรงขออนุญาติเปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถเล็กแทนกระเช้าไฟฟ้ า)

คา่
พักที่

บริการอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
KOLIN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6
เช้า

เที่ยง

เมืองอิ สตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
(B/L/D)
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอิ สตันบูล (ISTANBUL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง) เป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญทีส่ ุด
ของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้ แต่ก่อนคริสตกาล มีทาเลที่ตงั ้ อยู่บริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัส ซึ่ง ท าให้อิส ตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตงั ้ อยู่ใ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโ รป (ฝั ง่
THRACE ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝัง่ อนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ทาให้
เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่ เิ ศษ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (ABDUL
MECIT) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว
อาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้ อยู่ร ิม ชายฝั ง่ ทะเลมาร์มาราในช่ องแคบบอสฟอรัสบนฝั ง่ ทวีปยุโรปจุดเด่นของ
พระราชวังแห่งนี้คอื มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทงั ้ เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ
เครื่องแก้วเจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มชี ่อื เสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจาก
ประเทศอังกฤษทีส่ ั ่งทาจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ทสี่ ุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมาย
ถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึน้ ห้องโถงตรงราวทาด้วยไม้วอลนัต
ลูกกรงราวบันไดทาด้วยแก้วคริสตัล พรมชัน้ เลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรกี เครื่อง
แก้วเจียระไนจากโบฮีเมียทีด่ ที สี่ ุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิ ต์มาทาห้องอาบน้ า (ซาวน่า) ใน
รูปแบบทีเ่ รียกว่า เตอร์กชิ บาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นทีป่ ระดับประดาอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ คือเฟอร์นิเจอร์ทดี่ ที สี่ ุด
จากทั ่วทุกมุมในโลก ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเป็ น
เวลาที่ประธานาธิบดีมุ สตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึง แก่อสัญ กรรมในวัน ที่ 10 พฤศจิ กายน 2484 และมีรู ป
ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่น่ าสนใจคือ รู ปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้มีรู ปร่ างใหญ่มาก สูง 195
เซนติเมตร มีน้าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้า ขีม่ า้ ยิง่ ธนู เป็ นสุลต่านองค์แรกทีเ่ สด็จเยือนต่างประเทศ
เช่น อียปิ ต์ ฝรั ่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ทีน่ ่าทึง่ และประหลาดใจก็คอื ทุกๆ อย่าง
ในพระราชวังเป็ นของดัง้ เดิม มิได้ถูกขโมยหรือทาลายเสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชมเป็ น
คณะ เป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนาชมทีละห้องทีละอาคาร มีเจ้าหน้าทีค่ อยควบคุมอยู่ทา้ ยคณะ คอย
ดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่หอ้ งใดห้องหนึ่งนานเกินไป ไม่ให้จบั ต้องสิง่ ของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุม
รองเท้าทุกคน เพื่อป้ องกันไม่ให้พ้นื ปาร์เกต์อนั สวยงามต้องสึกหรอ รวมทัง้ พื้นพรมอันล้าค่าเสียหาย บริเวณ
รอบนอกยังมีประตูท างเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม้ น้ าพุ สระน้ า รูปปั้น รูปสลักต่างๆ วาง
ประดับไว้อย่างลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิง่ ** เวลาเปิ ด-ปิ ด 09.00-16.00
น. (ปิ ดทุกวันพฤหัสบดี) **

น าท่ าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่ง เป็ น ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (THE
BLACK SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริม่
ตัง้ แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็ นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป
เอเซีย ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทสี่ าคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศ
ตุรกีอกี ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝัง่ ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ น
พระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทงั ้ หลาย

คา่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักที่
GOLDEN TULIP HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
** มีเจ้าหน้ าที่ท างการแพทย์ มาตรวจ RT-PCR ให้ที่โ รงแรมเพื่อออกเอกสาร เพื่อท าการเช็คอิน ขากลับประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่รวมอยู๋ในค่าทัวร์มคี ่าใช้จ่ายประมาณ 35 USD **

DAY 7 BLUE MOSQUE – ฮิ ปโปโดรม – วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย – อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาทัน –
ชมสวนทิ วลิ ป
(B/L/–)
เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้าชมสุเหร่า **
การเข้าชมสุเหร่า จาเป็ นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้ แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้ แขนยาว ไม่รดั รูป
น าท่ านเข้าชม สุเหร่าสีน้าเงิ น (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่ าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN
AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพ
สถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทากิรยิ าให้สารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี ก่อน
สุลต่านอาห์เหม็ดสิน้ พระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ผนุ้ าศาสนา
ขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้าเงินภายในประดับ
ด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั ่น เป็ นต้น ตกแต่งอย่าง
วิจติ รตระการตา ภายในมีทใี่ ห้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน
สนามด้านหน้ าและด้านนอกจะเป็ น ที่ฝัง ศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสงิ่ ก่อสร้างที่อานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนทั ่วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้า ที่พกั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลี
เรีย (KULLIYE)

นาท่านเดินทางสู่ ฮิ ปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิง่ ก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคาว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปัจจุบนั ถูกนาไปใช้ในภาษาฝรั ่งเศส
ด้วย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสียดายที่
เหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปัจจุบนั แม้จะ
ยิง่ ใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสา
คอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มใี ครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษ
ที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ทีเ่ ชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็ นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี
(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ ที่นี่เมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปั จจุบนั เหลือเพียงครึง่ ต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา
อิยปิ ต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีราก
ศัพท์มาจากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสา
โอเบลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียว
แหลมขึน้ สู่ยอดด้านบนเป็ นแท่งสีเ่ หลีย่ มสีด่ า้ น ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิยมหุม้ หรือ
เคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคา เหล็ก หรือ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบลิสก์เป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มตี ้น
กาเนิดจากอียปิ ต์โบราณ เป็ นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วหิ ารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึ้นเป็ นคู่ ตัง้ อยู่ ณ
บริเวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็ นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะ
แกะสลักเป็ นร่องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผสู้ ร้ าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชา
เทพเจ้า ดังนัน้ เสาโอเบลิสก์จงึ เป็ นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญ หรือ
สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของอียปิ ต์นาท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟี ย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิ ดทา
การทุกวันจันทร์** 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติ
เนียน มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรก์ เข้าครองเมือง ได้
เปลีย่ นโบสถ์นี่ให้เป็ นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกาแพงทีป่ ูดว้ ยโมเสกเป็ นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก
ภายหลังทางการได้ตกลงให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟี ย เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่วนั นี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่
เต็มเปี่ ยม โดยเฉพาะโดมทีใ่ หญ่ทสี่ ุดเป็ นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพน้ื ทีโ่ ล่งภายในใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ก่อสร้างด้วย
การใช้ผนังเป็ นตัวรับน้าหนักของอาคารลงสู่พน้ื แทนการใช้เสาค้ายันทั ่วไป นับเป็ นเทคนิคการก่อสร้าง ทีถ่ อื
ว่าล้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็ นหนึ่งในเหตุผลสาคัญทีท่ าให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟี ย ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข้าชมอุโมงค์เก็บน้าเยเรบาทัน (BASILICA CISTERN , YEREBATAN SARAYA) สร้างในปี 532
ประมาณ 1476 ปี มาแล้ว รัชสมัยจักรพรรดิจสั ติเนียน สร้างขึ้นมาเพื่อทาการเก็บน้ าที่ไหลมาจากป่ าเบลเกรด
โดยมีท่อน้ าลาเลียงซึ่งเรียกว่า “AQUEDUCT” เพื่อกักเก็บน้ าเอาไว้ใช้ในพระราชวัง อุโมงค์มคี วามจุน้าได้มาก
ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มีความยาว 141 เมตร กว้าง 73 เมตร มีเสาค้ายัน 336 ต้น แต่ละ
ต้นสูง 9 เมตร มีด้วยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงค์ดงั
กล่าวคือ เสาหยดน้ าตา (THE COLUMN OF TEARS) ซึ่งเป็ นเสาที่มลี ายแกะสลักเป็ นรูปหยดน้าตา และ เสา
ศีรษะเมดูซ่า (MEDUSA) ตามความเชื่อกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็ นนางปี ศาจที่อาศัยอยู่ใต้ดิน เส้นผมของเมดูซ่า
เป็ น “งู” ตามตานานหากใครมองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็ นหินในทันที แม้แต่ตวั เธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็
จะกลายร่างเป็ นหินเช่นเดียวกัน เพื่อเป็ นการแก้เคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตัง้ กลับหัวหรือตะแคง ดังนัน้
การตัง้ รู ปแกะสลักดังกล่าวเป็ นการตัง้ ไว้เพื่อให้ เมดูซ่ าปกป้ องอุโ มงค์เก็บน้ าดังกล่าวนั น้ เอง แต่ละวัน จะมี
นักท่องเทีย่ วเดินทางมาแวะชมจานวนมาก โดยปลายเส้นทางเดิ นก็คอื การไปดูหวั เมดูซ่า และภายในอุโมงค์มี
การเลี้ยงปลาไว้มากมาย นักท่องเทีย่ วหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบ้าง เป็ นไปได้ว่าอยากให้กลับมาอีกครัง้ น า
ท่านเดินทางสู่ สวนทิ วลิป (TULIP GARDEN) สวนดอกไม้ทวิ ลิปในนครอิสตันบูลซึ่งเทศกาลดอกทิวลิปจะมีขน้ึ
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทิวลิปเป็ นดอกไม้ประจาชาติของตุรกีมชี ่อื เรียกในภาษาตุรกีว่า Lale ซึ่งถ้าอ่าน
กลับกัน เป็ น elal จะออกเสียงว่าอัลเลาะห์ซ่งึ เป็ นเรื่องทีอ่ ศั จรรย์มาก ดอกทิวลิป มีต้นกาเนิดทีป่ ระเทศตุรกีเป็ น
ดอกไม้ป่า ทีข่ น้ึ เองในธรรมชาติสมัยโบราณเจ้าหน้าทีต่ ุรกีได้นาดอกทิวลิป นาไปมอบให้กบั ทูตเวียนนา เพื่อไป
ปลูกยังประเทศออสเตรีย แต่มคี นสวนชาวฮอลแลนด์ นากลับมาปลูก และเพาะพันธุ์และผสมพันธุ์ใหม่จนเกิด
เป็ นหลากหลายสีและหลายพันธุ์การผสมพันธุ์ดอกไม้ทไี่ ม่เป็ นไปตามธรรมชาตินัน้ จึงขัด ต่อหลักศาสนา และถูก
ห้าม จึงทาให้หวั ทิวลิปนัน้ มีราคาแพง คนรวยในสังคมชัน้ สูงจึงจะมีเงินซื้อนามาปลูก และมีราคาแพงมากจนถูก

ห้ามปลูก ในอังกฤษ จากนัน้ การเพาะพันธุ์ทวิ ลิป ได้รบั การยอมรับและรัฐบาลสนับสนุน และเป็ นสินค้าส่งออกที่
สาคัญอย่างหนึ่งของเนเธอร์แลนด์

คา่
21.00

DAY 8
01.55
15.25

** ในกรณีทดี่ อกทิวลิปไม่บาน จะนาทุกท่านไป ช้อปปิ้ งที่ Taksim Square แทน **
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี

อิ สตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK 068 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั ่วโมง **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************************************************
** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)

กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราการให้บริ การ
กาหนดการเดินทาง

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 65
09 – 16 เมษายน 65

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่ ห้อง
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
รายละเอียดไฟล์ทบิน และ
ละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
เวลาบิน
2-3 ท่าน
(ไม่เกิน 12 ปี ) (ไม่เกิน 12 ปี ) อัตรา ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
TK069 BKKIST 23.00-05.10
TK2010 ISTASR 06.50-08.00
TK068 ISTBKK 01.55-15.25
TK069 BKKIST 23.00-05.10
TK2010 ISTASR 06.50-08.00
TK068 ISTBKK 01.55-15.25

39,999

39,999

39,999

7,000

39,999

39,999

39,999

7,000

ในกรณี ที่ Join land (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิ น) ราคาท่านละ 22,000 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 70 ดอลล่าร์สหรัฐ
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นงั ่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่จาเป็ นต้องยื่นขอ
วีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครัง้ **

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดย
มีน้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ทงั ้ นี้
เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทคี่ อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 70 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทสี่ ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 35 USD (ในกรณีทตี่ ้องใช้)
- ค่าโรงแรม Test&Go ในคืนที่ 1 และ คืนที่ 5 ตอนมาถึงประเทศไทย

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน

- กรุ ณ าท าการจองล่วงหน้าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีที่มีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทนี่ ั ่งราคาพิเศษจานวนจากัด
- ชาระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไี่ ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณี ที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชี่ าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิด ชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีที่จ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่มเพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทที่ ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสี่ ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบิน ของท่ าอากาศยานเป็ น ส าคัญเท่านั น้ สิ่ง ส าคัญ ท่ านจาเป็ น ต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทที่ ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วัน ก่อนการเดิน ทาง หรือตัง้ แต่ที่ท่ านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ท างบริษัท ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีที่
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอี่ อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็ น จะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทที่ ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัท
จะคานึ ง ถึง ประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น สาคัญ หากกรณีที่จาเป็ น จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัท จะแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทที่ ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทที่ ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยัง ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่ านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ห ากออกบัตร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดิน ทางด้วยกัน กรุ ณ าเช็คอิน พร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด

- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ย ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่ าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโี่ รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เป็ น เพียงข้อ เสนอที่ต้องได้ร ับการยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

