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TURKEY โรงแรม 5 ดาว / โรงแรมถา้ (9D6N)
“IST08 TURKEY FEVER”
สายการบินดีบินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)

2

บินด้วยสายการบิน เตอร์ กสิ แอร์ ไลน์ (TK) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
22.50 – 05.45+1
TK 065
BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตันบูล)
20.55 – 10.05+1
TK 064
IST(อิสตันบูล) - BKK(กรุงเทพ)
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

20.00น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู

(-/-/-)

9 สายการบิ น TURKISH AIRLINE โดยมีเ จ้า หน้ า ที่ข องบริษัท BEST FRIEND HOLIDAY คอยให้ก าร

22.50น.

ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อิ ส ตัน บู ล ประเทศตุร กี โดยสายการบิน TURKISH
AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 065 ** มีบริการอาหารและเครื่อ งดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10
ชัวโมง
่ **

วันที่ 2

อิ สตันบูล(ตุรกี) – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นัง่ กระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม (B/L/D)

05.45น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ อตาเติ รก์ เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิน่ ช้ากว่า
เมืองไทยประมาณ 4 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
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เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงเล่าขานสืบต่อ
กันมาตัง้ แต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปี ท่แี ล้ว ชมม้าไม้จาลองแห่ งเมืองทรอย (WOODEN
HORSE OF TROY) ม้าไม้ท่มี ชี ่อื เสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ที่ชาว

เที่ยง

กรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็ นของกานัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิ ด
ประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตวั เมืองจนทาให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึง่ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญ
ฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ปั จจุบนั เป็ นเมือง
ที่มคี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ เดิมมีช่อื ว่า โบกาซี่ (BOGAZI) หรือ เฮลเลสปอนต์ (HELLESPONT) มี
ความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนทีแ่ คบทีส่ ุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตัง้ อยู่บนจุดแคบทีส่ ุดของช่องแคบดาร์
ดาแนลส์ ใกล้กบั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั ง่ ของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึง่ ตัง้ อยู่รมิ
ทะเลมาร์มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองทรอย
นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม (CABLE CAR TO PERGAMUM) ทีต่ งั ้ ตระหง่านอยูเ่ หนือ
ตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้าน
เหนื อ ของแม่น้ า ไคซูส ซึ่ง เป็ น เมือ งโบราณของกรีก ที่ม ีค วามส าคัญ ของพวกเฮเลนนิ ส ติก ซึ่ง มีส ถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ คือ วิ หารอะโครโปลิ ส (ACROPOLIS) ซึง่ เป็ นทีข่ นานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพ
นิ ย ายในสรวงสวรรค์ บริ เ วณเดี ย วกั น วิ ห ารโอลิ ม เปี ยน เซอุ ส (NAOS TOU OLIMPIOU DIOS OLYMPIEION) ปั จจุบนั นี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกนาไปเก็บรักษาไว้ในพิพธิ ภัณฑ์เปอร์กามัมที่
เมืองเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิ ส (THEATER OF ACROPOLIS) เป็ นโรงละครที่
ชันทีส่ ุดในโลก ตัง้ อยู่ในทาเลทีส่ วยงามทีส่ ุด จุผชู้ มได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง
ซึง่ เป็ นโครงสร้างฐานในการป้ องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ ผูต้ งั ้ ถิน่ ฐานในสมัยนัน้ มักเลือกทีส่ ูง
ซึง่ มักจะเป็ นเนินเขาทีด่ า้ นหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเ่ ติบโตรุง่ เรืองอยู่บนที่
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ราบเบื้อ งล่ างที่รายล้อ มป้ อ มปราการเหล่ า นี้ ชม วิ หารเอสเคลปิ ออน (ASKLEPION) อยู่เ บื้อ งล่ างทาง

คา่

ตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอสเคลปิ ออสเทพแห่งการแพทย์ (ในกรณีท่ลี มแรงขออนุ ญาติเปลี่ยนการ
เดินทางเป็ นรถเล็กแทนกระเช้าไฟฟ้ า)
บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่

GRAND TEMIZEL HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/L/D)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (EPHESUS) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เมืองโบราณทีม่ ี
การบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็ นทีอ่ ยูข่ องชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึง่ อพยพเข้ามาปั กหลัก
สร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ
กษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึ้นเป็ นเมืองหลวง
ต่ า งจัง หวัด ของโรมัน น าท่ า นเดิน บนถนนหิน อ่ อ นผ่ า นใจกลางเมือ งเก่ า ที่ส องข้า งทางเต็ม ไปด้ว ยซาก
สิง่ ก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ท่แี ล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุ ผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่ง
ยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงั คงเหลือ
ร่องรอยของห้องอบไอน้า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงาม
เป็ นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลอิ ุส อาควิลา อุทศิ ให้กบั บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลอิ ุส เซลซุส ใน
ปี 657-660 และได้ฝังโลงศพของบิดาทีท่ าจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้
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เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี
อาศัยอยูแ่ ละสิน้ พระชนม์ในบ้านหลังนี้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝั ง่
ทะเลของประเทศตุรกี ซึ่งทาให้ในอดีต เมืองนี้เป็ นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็ นเมืองที่ มชี ่อื เสียงเรื่องการ
ผลิตเครือ่ งหนังคุณภาพสูงส่งออกไปทัวโลก
่
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิ ตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึง่ ประเทศตุรกีเป็ นประเทศทีม่ ฐี านการ

คา่

ผลิต เครื่อ งหนัง คุ ณ ภาพสูง ที่สุ ด อัน ดับ ต้ น ๆของโลก ทัง้ ยัง ผลิต เสื้อ หนัง ให้กับ แบรนด์ด ัง ในอิต าลี เช่ น
VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS อีก ด้ว ย อิส ระให้ท่ า นเลือ กชมผลิต ภัณ ฑ์จ ากเครื่อ งหนัง และ
สินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่

GRAND BELISH HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิ ส

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองที่มนี ้ าพุ

เที่ยง

เกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขน้ึ มาจากใต้ดนิ ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไ่ หลลงสู่หน้าผา จน
เกิดผลึขน้ึ กึง่ สถาปั ตยกรรม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของน้ าตกสีขาวเป็ นชัน้ ๆหลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางน้ าเป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็ น เมืองโบราณเฮียราโพลิ ส
(HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณทีส่ ร้างล้อมรอบบริเวณทีเ่ ป็ นน้ าพุเกลือแร่รอ้ น ซึง่ เชื่อกันว่ามีสรรพคุณ

คา่
พักที่

วันที่ 5
เช้า

ในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง
กระจายอยู่ทวไป
ั ่ บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ข นาดใหญ่
วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น
บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
PAM THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

คอนย่า – พิ พิธภัณฑ์เมฟลาน่ า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบาหน้ าท้อง

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของ

เที่ยง

อาณาจัก รเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ที่พกั ของกองคาราวานในสมัย โบราณ
(CARAVANSARAI) เป็ นสถานทีพ่ กั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เมฟลาน่ า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานทีน่ ักบวชในศาสนาอิสลามทา
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพธิ ภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่ า เจลา
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ลุคดิน รูม่ี อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอก
ปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผูต้ ดิ ตาม สานุ ศษิ ย์ บิดา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เป็ นบริเวณทีอ่ ยู่

คา่

ระหว่าง ทะเลดา กับ ภูเขาเทารุส มีความสาคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม
เส้นทางค้าขายแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ทีท่ อดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็ นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ทีเ่ กิดจากการ
ระเบิดของภูเ ขาไฟเมื่อ ประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว ทาให้ล าวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่ านจานวนมหาศาล
กระจายไปทัวบริ
่ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ข้นึ มาจากนัน้ กระแสน้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วย
ช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือ่ ยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลก
ตาน่าพิศวง ทีเ่ ต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดน
ในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย
(CAPPADOCIA) เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุน่ แรกๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดน
ม้าพันธุด์ ”ี และในปั จจุบนั นี้ก็ยงั เลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณนี้ อีกทัง้ ยังมีเมืองใต้ดนิ ที่ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกีย
ถือเป็ นเมืองใต้ดนิ โบราณทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกก็ว่าได้ เพราะทีเ่ มืองใต้ดนิ แห่งนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชัน้ ประมาณ
90 เมตร และภายในเมืองใต้ดนิ ยังแบ่งซอยเป็ น ห้องย่อย เฉพาะทีเ่ มืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดนิ มากถึง 15
แห่งและถ้ารวมทัง้ เมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมือง
อีกด้วย ซึง่ ภายในเมืองใต้ดนิ มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห้องนอน ห้องน้า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์
โบสถ์ บ่อน้ า บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่ าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความ
อัศจรรย์ใต้พภิ พแห่งนี้ ทางองค์กรยูเนสโกได้ขน้ึ ทะเบียนเมืองใต้ดนิ แห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานทีม่ รดก
โลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบาหน้ าท้อง (BELLY DANCE) ซึง่ เป็ น
การเต้นราทีเ่ ก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึน้ มาเมือ่ ประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิ ต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวัตศิ าสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญทีไ่ ด้อนุ รกั ษ์ระบาหน้าท้องให้มมี าจนถึงปั จจุบนั
และการเดินทางของชาวยิปซีทาให้ระบ าหน้ าท้อ งแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิล ปะที่โดดเด่ น
สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั
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พักที่

BERCU KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถา้ หรือเทียบเท่า
** ขอสงวนสิ ท ธิ์ ส าหรับโรงแรมถ า้ บางกรุ๊ปอาจจะได้ เ ป็ นโรงแรมถ า้ จริ ง และบางกรุ๊ปอาจจะได้
โรงแรมถา้ จาลองเสมือนจริ ง อยู่ที่จานวนห้ องว่างของในแต่ ละพีเรียดที่ เดิ นทางซึ่ งจะทราบโรงแรมที่
แน่ นอนประมาณ 10-12 วันก่อนเดิ นทาง**

วันที่ 6

นครใต้ดิน – พิ พิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิ ค /
เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า

(B/L/D)

** แนะนาโปรแกรมเสริ มพิ เศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
** สาหรับท่ านใดที่ สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้ องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้ องถิ่ นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่ งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัวโมง
่
ค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม
ในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 240 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบตั ิ เหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุก
ประเภท ดังนัน้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของท่าน **
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เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครใต้ ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็ นสถานที่ท่ผี ู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาว
โรมัน ที่ต้องการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็ นเมืองใต้ดนิ ที่มขี นาดใหญ่ มีถงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้ มี
ความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้องๆ มีทงั ้ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสาหรับใช้
ประชุม มีบ่อน้ า และระบบระบายอากาศทีด่ ี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลกึ และทางเดินบางช่วงอาจ
ค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอา
นาโตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตัง้ อยู่ในบริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานของผูค้ นมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ท่ี
ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ใ นการเป็ นที่ หลบหนีภยั จากการไล่ ทาร้ายและสังหารก่อ นที่ค ริสต์ศ าสนาจะเป็ น
ศาสนาที่ได้รบั การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายที่
ตัง้ อยู่ในบริเวณนี้ เป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้าค่าแห่งหนึ่ง ที่ม ี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึง่ องค์กรยูเนสโก
ได้ขน้ึ ทะเบียนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็ นมรดกโลก ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
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เที่ยง

ซึง่ เป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยัง
เป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มอื มนุ ษย์ไปเกือบทัวทั
่ ง้ ภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่
อาศัย และถ้ามองดีๆจะรูว้ ่าอุซซิ าร์ คือ บริเวณทีส่ ูงทีส่ ุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซซิ าร์ ก็มไี ว้ทา
หน้าทีเ่ ป็ นป้ อมปราการทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิ ค (CERAMIC FACTORY) และ
โรงงานเครื่องประดับ (JEWELLY FACTORY) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธกี ารผลิตสินค้าพืน้ เมือง
ทีม่ คี ุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของประเทศ

คา่

ตุรกี หรือทีม่ ชี ่อื ตามประวัตศิ าสตร์ว่า ANGORA เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ
2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตัง้ อยู่ในเขต CENTRAL ANATOLIA ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสู
งอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการา
เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ
บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่

BERA HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

อิ สตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

(B/L/D)
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เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งอิ ส ตัน บู ล (ISTANBUL) เป็ นเมือ งที่ม ีค วามส าคัญ ที่สุ ด ของประเทศตุ ร กี มี

เที่ยง

ประวัตศิ าสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้ แต่ก่อนคริสตกาล มีทาเลทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึง่ ทาให้
อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตงั ้ อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั ง่ THRACE ของบอส
ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั ง่ อนาโตเลีย) สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ทาให้เมืองอิสตันบูลมี
ความเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่ เิ ศษ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้า ชม พระราชวัง โดลมาบาห์เ ช (DOLMABAHCE PALACE) สร้า งโดยสุ ล ต่ า นอับ ดุ ล เมซิด
(ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับ
ตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้ อยู่รมิ ชายฝั ง่ ทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั ง่ ทวีปยุโรป
จุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้คอื มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจติ รตระการตา มีทงั ้ เฟอร์นิเจอร์ พรม
โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มชี ่อื เสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์
ของขวัญจากประเทศอังกฤษที่สงท
ั ่ าจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ท่สี ุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับ
ดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึน้ ห้องโถงตรงราว
ทาด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทาด้วยแก้วคริส ตัล พรมชัน้ เลิศราคาแพงทีส่ ุดในโลก ทอโดย CINAR ใน
ประเทศตุรกี เครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดที ่สี ุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิ ต์มาทา
ห้องอาบน้ า (ซาวน่ า) ในรูปแบบทีเ่ รียกว่า เตอร์กชิ บาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่ประดับประดาอยู่ในพระราชวัง
แห่งนี้ คือเฟอร์นิเจอร์ทด่ี ที ส่ี ุดจากทัวทุ
่ กมุมในโลก ทีน่ ่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุ กเรือนจะ
ชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเป็ นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2484 และมีรปู ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ทน่ี ่ าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผูม้ ี
รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน้ าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้า ขีม่ า้ ยิง่ ธนู เป็ นสุลต่านองค์
แรกทีเ่ สด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียปิ ต์ ฝรังเศส
่ อังกฤษ เบลเยีย่ ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ทีน่ ่ าทึ่ง
และประหลาดใจก็คอื ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดัง้ เดิม มิได้ถูกขโมยหรือทาลายเสียหาย การเข้าชม
ภายในพระราชวัง ก็ต้องเข้าชมเป็ นคณะ เป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนาชมทีละห้องทีละอาคาร มี
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เจ้าหน้าทีค่ อยควบคุมอยู่ทา้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่หอ้ งใดห้องหนึ่งนานเกินไป ไม่ให้จบั ต้อง
สิง่ ของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพื่อป้ องกันไม่ให้พน้ื ปาร์เกต์อนั สวยงามต้องสึกหรอ
รวมทัง้ พืน้ พรมอันล้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม้
น้าพุ สระน้า รูปปั น้ รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ น
อย่างยิง่ ** เวลาเปิ ด-ปิ ด 09.00-16.00 น. (ปิ ดทุกวันพฤหัสบดี) **
นาท่าน ล่องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึง่ เป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (THE

คา่

BLACK SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้าง
เริม่ ตัง้ แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็ นจุ ดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบ
ทวีปเอเซีย ซึง่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญยิง่ ในการป้ องกัน
ประเทศตุรกีอกี ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั ง่ ช่องแคบแห่งนี้ ไม่
ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐีทงั ้ หลาย
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักที่

QUA HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
เช้า

BLUE MOSQUE – วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย – อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต –
– สนามบินอิ สตันบูล
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้าชมสุเหร่า **
การเข้าชมสุเหร่า จาเป็ นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม

(B/L/-)
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สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้ แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้ แขนยาว ไม่รดั รูป
นาท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน้าเงิ น (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN
AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพ
สถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทากิรยิ าให้สารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี
ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิน้ พระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ผุน้ า
ศาสนาขึน้ ไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผคู้ นเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้ าเงินภายใน
ประดับด้วยกระเบือ้ งสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็ นต้น ตกแต่ง
อย่างวิจติ รตระการตา ภายในมีทใ่ี ห้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง
260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นทีฝ่ ั งศพของกษัตริยแ์ ละพระราชวงศ์และจะมีสงิ่ ก่อสร้างทีอ่ านวย
ความสะดวกให้ก ับประชาชนทัวไป
่ เช่น ห้อ งสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ า ที่พกั กองคาราวาน โรงครัว
สาธารณะคุลเี รีย (KULLIYE)
นาท่านเดินทางสู่ ฮิ ปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิง่ ก่อสร้างจากสมัยกรีกซึง่ ใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคาว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปั จจุบนั ถูกนาไปใช้ในภาษาฝรังเศส
่
ด้วย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่ าเสียดายที่
เหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปั จจุบนั แม้จะ
ยิง่ ใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสา
คอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมือ่ ไหร่ไม่มใี ครทราบ แต่บรู ณะเมือ่ ศตวรรษที่
10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็ นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี
(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ ที่น่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปั จจุบนั เหลือเพียงครึง่ ต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา
อิยปิ ต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์
มาจากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบ
ลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่ อยๆ เรียวแหลม
ขึน้ สู่ยอดด้านบนเป็ นแท่งสีเ่ หลีย่ มสีด่ า้ น ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิยมหุม้ หรือเคลือบ
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ด้วยโลหะ เช่น ทองคา เหล็ก หรือ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบลิสก์เป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะทีม่ ตี น้ กาเนิดจาก
อียปิ ต์โบราณ เป็ นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วหิ ารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึน้ เป็ นคู่ ตัง้ อยู่ ณ บริเวณทางเข้า
วิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็ นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็ นร่อง
ลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผสู้ ร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนัน้ เสา
โอเบลิสก์จงึ เป็ นเสมือนหนึ่งเสาอนุ สรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งที่ตงั ้ ของสถานที่สาคัญ หรือสถานที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์
ของอียปิ ต์นาท่านเข้าชม วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของ

เที่ยง

โลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์
เป็ นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรก์ เข้าครองเมือง ได้เปลีย่ นโบสถ์น่ีให้เป็ นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบ
ปูนทับกาแพงทีป่ ดู ว้ ยโมเสกเป็ นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟี ย
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่วี นั นี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับ 4
ของโลกซึ่งมีพ้นื ที่โล่งภายในใหญ่ท่สี ุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็ นตัวรับน้ าหนักของอาคารลงสู่พ้นื
แทนการใช้เสาค้ายันทัวไป
่ นับเป็ นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถอื ว่าล้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็ นหนึ่งในเหตุผล
สาคัญทีท่ าให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟี ย ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข้ าชมอุโ มงค์เก็บน้ าเยเรบาทัน (BASILICA CISTERN , YEREBATAN SARAYA) สร้า งในปี
532 ประมาณ 1476 ปี มาแล้ว รัชสมัยจักรพรรดิจสั ติเนียน สร้างขึ้นมาเพื่อทาการเก็บน้ าที่ไหลมาจากป่ า
เบลเกรด โดยมีท่อน้าลาเลียงซึง่ เรียกว่า “AQUEDUCT” เพื่อกักเก็บน้าเอาไว้ใช้ในพระราชวัง อุโมงค์มคี วามจุ
น้าได้มากถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มีความยาว 141 เมตร กว้าง 73 เมตร มีเสาค้ายัน 336
ต้น แต่ละต้นสูง 9 เมตร มีดว้ ยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของ
อุ โมงค์ดงั กล่ าวคือ เสาหยดน้ าตา (THE COLUMN OF TEARS) ซึ่งเป็ นเสาที่มลี ายแกะสลักเป็ นรูปหยด
น้ าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่ า (MEDUSA) ตามความเชื่อกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็ นนางปี ศาจที่อาศัยอยู่ใต้ดิน
เส้นผมของเมดูซ่าเป็ น “งู” ตามตานานหากใครมองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็ นหินในทันที แม้แต่ตวั เธอเอง
หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายร่างเป็ นหินเช่นเดียวกัน เพื่อเป็ นการแก้เคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตัง้ กลับ
หัวหรือตะแคง ดังนัน้ การตัง้ รูปแกะสลักดังกล่าวเป็ นการตัง้ ไว้เพื่อให้ เมดูซ่าปกป้ องอุโมงค์เก็บน้ าดังกล่าว
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นัน้ เอง แต่ละวันจะมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาแวะชมจานวนมาก โดยปลายเส้นทางเดินก็คอื การไปดูหวั เมดูซ่า
และภายในอุโมงค์มกี ารเลีย้ งปลาไว้มากมาย นักท่องเทีย่ วหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบ้าง เป็ นไปได้ว่าอยาก
ให้กลับมาอีกครัง้ ตามความเชื่อการโยนเหรียญในอ่างน้ าพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี
นาท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) หรือตลาดเครือ่ งเทศตัง้ อยูใ่ กล้กบั สะพานกาลาตา ทีน่ ่ถี อื

คา่
20.55น.

เป็ นตลาดในร่มและเป็ นตลาดทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็ น
ส่ ว นหนึ่งของศูนย์ก ารค้าเยนี คามี สินค้าที่จาหน่ ายส่ ว นใหญ่ ค ือ เครื่อ งเทศเป็ น หลัก นอกจากนี้ย งั มีถ ัว่
คุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึง้ น้ามันมะกอก ไปจนถึงเสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับอีกด้วย
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติ รก์ เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK 064 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัวโมง
่ **

วันที่ 9

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

10.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

******************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

06 – 14 กุมภาพ ันธ์ 62

33,900

33,900

33,900

10,000

20,900

13 - 21 กุมภาพ ันธ์ 62

33,900

33,900

33,900

10,000

20,900

20 – 28 กุมภาพ ันธ์ 62

33,900

33,900

33,900

10,000

20,900

27 ก.พ. – 07 มี.ค. 62

33,900

33,900

33,900

10,000

20,900

06 – 14 มีนาคม 2562

33,900

33,900

33,900

10,000

20,900

13 – 21 มีนาคม 2562

33,900

33,900

33,900

10,000

20,900

20 – 28 มีนาคม 2562

33,900

33,900

33,900

10,000

20,900

03 – 11 เมษายน 2562

34,900

34,900

34,900

10,000

20,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 75 ดอล
ล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น
**
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 30 วัน ต่อครัง้ **
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีต่ ามที่
ตารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7
ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (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
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✓
✓
✓
✓

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 75 USD ต่ อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัว อย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณ าชาระเงินใน2วันถัดไป ก่ อ นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

19

อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่ า นจ าเป็ น ต้ อ งท าจองเข้า มาใหม่ นั น่ หมายถึง ว่ า กรณี ท่ีม ีค ิว รอ (WAITING LIST) ก็ จ ะให้ ส ิท ธิไ์ ปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่า ยที่ไ ด้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที่ช าระแล้ว เนื่ อ งในการเตรีย มการจัด การน าเที่ย วให้ แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
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• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่ า นัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้ องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพิเศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัว ร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
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• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ าหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรือ่ งปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริก าร
หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
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(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็ก น้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือ ง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
• เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
• ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ผู้จดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
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• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
• รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

