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TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถํา้ จําลอง (9D6N)
“IST13 TURKEY FANTASIA”
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล

บินด้วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
22.35 – 02.30
W5 050
BKK(กรุงเทพ) - IKA(เตหะราน)
07.00 – 09.15
W5 118
IKA(เตหะราน) – ESB(อังการ่า)
12.15 – 15.45
W5 117
IST(อิสตันบูล) – IKA(เตหะราน)
21.10 – 07.25+1
W5 051
IKA(เตหะราน) - BKK(กรุงเทพ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระนํ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
เวลาบินอาจเปลีย
่ นแปลงเวลาได้ตามฤดูกาลรบกวนเช็คเวลาบินในท้ายโปรแกรมตารางราคา
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

19.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row S ประตู

22.35น.

8 สายการบิ น Mahan Air โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิ หร่าน โดยสายการบิน Mahan Air
เทีย่ วบินที่ W5 050 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

วันที่ 2
02.30น.

07.00น.

สนามบินเตหะราน(อิ หร่าน) – อังการ่า – สุสานอตาเติ รก์ – คัปปาโดเกีย –
ระบํา Belly Dance

(-/L/D)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิ หร่าน (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน **
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาวไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้ แขนยาว
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อังการ่า ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Mahan Air เทีย่ วบินที่
W5 118 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

09.15น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อังการ่า ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิน่ ช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4
ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติ รก์ (Ataturk Mausoleum) เป็ นอนุ สรณ์สถานและสุสานของ Mustafa
Kemal Ataturk ซึง่ เป็ นผูน้ ําในสงครามกู้อสิ รภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ผูก้ ่อตัง้ สาธารณรัฐตุรกี
และประธานาธิบดีคนแรก เป็ นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีดว้ ย สุสานออกแบบ
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เที่ยง

คํา่

พักที่

โดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีท่พี มิ พ์ระหว่างปี 1966-1987 และ
1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เป็ นบริเวณทีอ่ ยู่
ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุส มีความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม
เส้นทางค้าขายแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ทีท่ อดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็ นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ทีเ่ กิดจากการ
ระเบิด ของภูเ ขาไฟเมื่อ ประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว ทําให้ล าวาที่พ่น ออกมา และเถ้าถ่ านจํา นวนมหาศาล
กระจายไปทัวบริ
่ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มาจากนัน้ กระแสนํ้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วย
ช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรือ่ ยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลก
ตาน่ าพิศ วง ที่เ ต็มไปด้ว ยหินรูปแท่ง กรวย (ควํ่า) ปล่ อ ง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่ง
ดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโด
เกีย (Cappadocia) เป็ นชื่อเก่ าแก่ภาษาฮิต ไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ใ นดินแดนแถบนี้) แปลว่า
“ดินแดนม้าพันธุด์ ”ี และในปจั จุบนั นี้กย็ งั เลีย้ งม้ากันอยูบ่ ริเวณนี้ อีกทัง้ ยังมีเมืองใต้ดนิ ทีซ่ ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปา
โดเกีย ถือเป็ นเมืองใต้ดนิ โบราณที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดนิ แห่งนี้ขุดลึกลงไปถึง 10 ชัน้
ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ดนิ ยังแบ่งซอยเป็ นห้องย่อย เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดนิ
มากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทัง้ เมืองอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่าง
แต่ล ะเมืองอีกด้วย ซึ่งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห้อ งนอน ห้อ งนํ้ า ห้องอาหาร ห้อ ง
ประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อนํ้า บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลย
ทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พภิ พแห่งนี้ ทางองค์กรยูเนสโกได้ขน้ึ ทะเบียนเมืองใต้ดนิ แห่งเมืองคัปปาโดเจีย
เป็นสถานทีม่ รดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่ าด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ
ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบําหน้ าท้อง (Belly Dance) ซึง่ เป็ นการ
เต้นรําที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึน้ มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิ ต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวัตศิ าสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญทีไ่ ด้อนุ รกั ษ์ระบําหน้ าท้องให้มมี าจนถึงปจั จุบนั
และการเดินทางของชาวยิปซีทํา ให้ร ะบําหน้ าท้อ งแพร่หลาย มีก ารพัฒนาจนกลายเป็ นศิล ปะที่โดดเด่ น
สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบําหน้าท้องตุรกีในปจั จุบนั
STONE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถํา้ จําลอง หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3

นครใต้ดิน – พิ พิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิ ค / เครื่องประดับ – คอนย่า –
ปามุคคาเล่

(B/L/D)

** แนะนําโปรแกรมเสริ มพิ เศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
** สําหรับท่ านใดที่ สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกี ย โปรแกรมจะต้ องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้ องถิ่ นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่ งที่หาชมได้ยาก ใช้ เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัวโมง
่
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติ ม
ในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบตั ิ เหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุก
ประเภท ดังนัน้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของท่าน **

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นครใต้ ดิน (Underground City) เป็ นสถานทีท่ ผ่ี นู้ ับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมัน
ทีต่ ้องการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็ นเมืองใต้ดนิ ที่มขี นาดใหญ่ มีถงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้ มีความ
กว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็ นห้องๆ มีทงั ้ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม
มีบ่อนํ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลกึ และทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้าง
แคบจนเดินสวนกันไม่ได้

5

คํา่

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตัง้ อยู่ในบริเวณที่เป็ น ที่ตงั ้ ถิ่นฐานของผู้คนมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ท่ี
ชาวคริส เตียนยุคแรกใช้ใ นการเป็ นที่ หลบหนีภยั จากการไล่ ทําร้ายและสังหารก่อ นที่ค ริส ต์ศาสนาจะเป็ น
ศาสนาที่ได้รบั การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที่
ตัง้ อยู่ในบริเวณนี้ เป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคลํ้าค่าแห่งหนึ่ง ที่ม ี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึง่ องค์กรยูเนสโก ได้
ขึน้ ทะเบียนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็นมรดกโลก ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่
เป็นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี อ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ้าเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ น
การป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิ ค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธกี ารผลิตสินค้าพืน้ เมืองทีม่ คี ุณภาพ
และชื่อเสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจัก รเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหว่า งทางแวะชม ที่พ ัก ของกองคาราวานในสมัยโบราณ
(Caravansarai) เป็นสถานทีพ่ กั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ นี ้ําพุเกลือ
แร่รอ้ นไหลทะลุขน้ึ มาจากใต้ดนิ ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไ่ หลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึ
ขึน้ กึง่ สถาปตั ยกรรม
บริ การอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่

NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เที่ยง

วันที่ 4

ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิ ส – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
(B/L/D)

6

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ้ าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเป็นชัน้ ๆหลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางนํ้ าเป็ นทางยาว ซึง่ มีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็ น เมืองโบราณเฮี ยราโพลิ ส

คํา่

(Hierapolis) เป็นเมืองโรมันโบราณทีส่ ร้างล้อมรอบบริเวณทีเ่ ป็นนํ้าพุเกลือแร่รอ้ น ซึง่ เชื่อกันว่ามีสรรพคุณใน
การรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทําให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง
กระจายอยู่ทวไป
ั ่ บางส่ วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่
วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (Ephesus) เมืองโบราณทีม่ กี ารบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง
เคยเป็ นทีอ่ ยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซึง่ อพยพเข้ามาปกั หลักสร้างเมืองซึง่ รุ่งเรืองขึน้ ในศตวรรษที่ 6
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลัง
เมือ่ โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึน้ เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหิน
อ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่ ก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ท่แี ล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรง
ละครกลางแจ้งทีส่ ามารถจุผชู้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปจั จุบนั นี้ นํ าท่านชม ห้องอาบนํ้ า
แบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ทีย่ งั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอนํ้า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซล
ซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลอิ ุส อาควิลา อุทศิ
ให้กบั บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลอิ ุส เซลซุส ในปี 657-660 และได้ฝงั โลงศพของบิดาทีท่ ําจากหินเอาไว้ใต้หอสมุด
แห่งนี้ นําท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ุดท้ายทีพ่ ระแม่มารี
อาศัยอยู่และสิน้ พระชนม์ในบ้านหลังนี้ นําท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิ ตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึง่
ประเทศตุรกีเป็ นประเทศทีม่ ฐี านการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทัง้ ยังผลิตเสื้อหนัง
ให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จาก
เครือ่ งหนัง และ สินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย
ั่
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝงทะเลของประเทศตุ
รกี ซึ่งทําให้ในอดีต
เมืองนี้เป็ นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่
โลก
บริ การอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่

MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เที่ยง
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วันที่ 5

ม้าไม้เมืองทรอย – นัง่ กระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิ ส – ชานัคคาเล่ (B/L/D)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
ปจั จุบนั เป็ นเมืองทีม่ ี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ เดิมมีช่อื ว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว
65 กิโลเมตร ส่วนทีแ่ คบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตัง้ อยู่บนจุดแคบทีส่ ุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์
ั่
ใกล้กบั แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ
2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึง่ ตัง้ อยู่รมิ ทะเลมาร์
มาร่าตัดกับทะเลอีเจียน เป็นทีต่ งั ้ ของเมืองทรอย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองที่มชี ่อื เสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตัง้ แต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมา
ประมาณ 4,000 ปีทแ่ี ล้ว ชมม้าไม้จาํ ลองแห่ งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ทม่ี ชี ่อื เสียงโด่ง
ดังมากทีส่ ุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) ทีช่ าวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็ น
ของกํานัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตวั เมืองจน
ทําให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึง่ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ
นําท่าน นัง่ กระเช้ าไฟฟ้ าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ทีต่ งั ้ ตระหง่านอยู่เหนือตัว
เมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้านเหนือ
ของแม่น้ํ าไคซูส ซึ่งเป็ นเมืองโบราณของกรีกทีม่ คี วามสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สําคัญ คือ วิ หารอะโครโปลิ ส (Acropolis) ซึง่ เป็ นทีข่ นานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวง
สวรรค์ บริเวณเดียวกัน วิ หารโอลิ มเปี ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปจั จุบนั นี้
เหลือแต่ส่วนฐานเท่านัน้ แท่นบูชาถูกนํ าไปเก็บรักษาไว้ในพิพธิ ภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลนิ ประเทศ
เยอรมัน ชม โรงละครอะโครโปลิ ส (Theater of Acropolis) เป็ นโรงละครทีช่ นั ทีส่ ุดในโลก ตัง้ อยู่ในทําเลที่
สวยงามที่สุด จุผู้ชมได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็ นโครงสร้างฐานในการ
ป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึง่ ผูต้ งั ้ ถิน่ ฐานในสมัยนัน้ มักเลือกทีส่ ูง ซึง่ มักจะเป็ นเนินเขาทีด่ า้ น
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คํา่

หนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อม
ป้อมปราการเหล่านี้ ชม วิ หารเอสเคลปิ ออน (Asklepion) อยู่เบื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้าง
ถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์(ในกรณีทล่ี มแรงขออนุญาติเปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถเล็กแทนกระเช้า
ไฟฟ้า)
บริ การอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่

IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เช้า

เที่ยง

อิ สตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอิ สตันบูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุด
ของประเทศตุรกี มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้ แต่ก่อนคริสตกาล มีทําเลทีต่ งั ้ อยู่บริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัส ซึ่งทําให้อสิ ตันบูลเป็ นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตงั ้ อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝงั ่
ั่
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝงอนาโตเลี
ย) สถาปตั ยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ทําให้
เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่ เิ ศษ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul
Mecit) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว
ั่
ั ่ ปยุโรปจุดเด่นของ
อาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้ อยู่รมิ ชายฝงทะเลมาร์
มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝงทวี
พระราชวังแห่งนี้คอื มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจติ รตระการตา มีทงั ้ เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ
เครือ่ งแก้วเจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และทีม่ ชี ่อื เสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจาก
ประเทศอัง กฤษที่ส งั ่ ทํา จากแก้ว คริส ตั ล ขนาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในโลกหนัก ถึง 5,000 กิโ ลกรัม ประดับ ดวงไฟ
มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึน้ ห้องโถงตรงราวทําด้วย
ไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําด้วยแก้วคริส ตัล พรมชัน้ เลิศราคาแพงทีส่ ุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศ
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คํา่

ตุรกี เครือ่ งแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียทีด่ ที ส่ี ุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิ ต์มาทําห้องอาบนํ้า
(ซาวน่ า) ในรูปแบบที่เ รียกว่า เตอร์กชิ บาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่ประดับประดาอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ คือ
เฟอร์นิเจอร์ท่ดี ที ่สี ุดจากทัวทุ
่ กมุมในโลก ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอก
เวลา 09:06 น. อัน เป็ น เวลาที่ป ระธานาธิบ ดีมุ ส ตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึง แก่ อ สัญ กรร มในวัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2484 และมีรปู ภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ทน่ี ่ าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้ม ี
รูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปลํ้า ขีม่ า้ ยิง่ ธนู เป็ นสุลต่านองค์
แรกทีเ่ สด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียปิ ต์ ฝรังเศส
่
อังกฤษ เบลเยีย่ ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ทีน่ ่ าทึง่
และประหลาดใจก็คอื ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดัง้ เดิม มิได้ถูกขโมยหรือทําลายเสียหาย การเข้าชม
ภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชมเป็ นคณะ เป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนํ าชมทีละห้องทีละอาคาร มี
เจ้าหน้าทีค่ อยควบคุมอยู่ทา้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่หอ้ งใดห้องหนึ่งนานเกินไป ไม่ให้จบั ต้อง
สิง่ ของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้พน้ื ปาร์เกต์อนั สวยงามต้องสึกหรอ
รวมทัง้ พืน้ พรมอันลํ้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม้
นํ้าพุ สระนํ้า รูปปนั ้ รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว น่ าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ น
อย่างยิง่ ** เวลาเปิด-ปิด 09.00-16.00 น. (ปิดทุกวันพฤหัสบดี) **
นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึง่ เป็นช่องแคบทีเ่ ชื่อมทะเลดํา (The Black
Sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริม่ ตัง้ แต่ 500
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็ นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึง่
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญยิง่ ในการป้องกันประเทศตุรกีอกี
ั ่ องแคบแห่ง นี้ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้ว ย ขณะล่ องเรือ ท่านจะได้เ พลิดเพลินกับทัศนีย ภาพอันสวยงามของริมฝ งช่
พระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐีทงั ้ หลาย
บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักที่

GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

Blue Mosque – วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย – อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต (B/L/-)
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เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** คําแนะนํา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่า **
การเข้าชมสุเหร่า จําเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้ แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้ แขนยาว ไม่รดั รูป
นํ าท่าน เข้าชม สุเหร่าสี นํ้าเงิ น (Blue Mosque) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan
Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็ นการเคารพ
สถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทํากิรยิ าให้สํารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี
ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิน้ พระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ผุน้ ํา
ศาสนาขึน้ ไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผคู้ นเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้ําเงินภายใน
ประดับด้ว ยกระเบื้อ งสีฟ้ าจากอิซนิ ค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่ างๆ เช่ น กุ ห ลาบ ทิว ลิป คาร์เ นชัน่ เป็ นต้ น
ตกแต่งอย่างวิจติ รตระการตา ภายในมีท่ใี ห้สุลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี
หน้ า ต่ า ง 260 บาน สนามด้า นหน้ า และด้ า นนอกจะเป็ น ที่ฝ งั ศพของกษัต ริย์แ ละพระราชวงศ์ แ ละจะมี
สิง่ ก่อสร้างที่อํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทัวไป
่ เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้ า ที่พกั กอง
คาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเี รีย (Kulliye)
นําท่านเดินทางสู่ ฮิ ปโปโดรม (Hippodrome) คือสิง่ ก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปจั จุบนั ถูกนํ าไปใช้ในภาษาฝรังเศสด้
่
วย
หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่ าเสียดายทีเ่ หลือแต่ซาก
ปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจั จุบนั แม้จะยิง่ ใหญ่และ
เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปจั จุบนั เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนติน
ที่ 7 (Column of Constantine VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มใี ครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ
เสางู ทีเ่ ชื่อว่าสร้างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็ นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขน
ย้ายมาตัง้ ทีน่ ่ีเมื่อ ศตวรรษที่ 4 ปจั จุบนั เหลือเพียงครึง่ ต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยปิ ต์ หรือเสาโอเบลิส
(Obelisk of Thutmose) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ
Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร้างจาก
หินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึน้ สู่ยอดด้านบนเป็ นแท่ง
สีเ่ หลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคํา
เหล็ก หรือ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบลิสก์เ ป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มตี ้นกําเนิดจากอียปิ ต์โบราณ เป็ น
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เที่ยง

สัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่วหิ ารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างขึน้ เป็นคู่ ตัง้ อยู่ ณ บริเวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่น
ที่ วิห ารลัก ซอร์ หรือ วิห ารคาร์นัค เป็ นต้น บริเ วณรอบๆเสาโอเบลิส ก์จะแกะสลักเป็ นร่อ งลึกด้ว ยอักษร
เฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนัน้ เสาโอเบลิสก์จงึ
เป็ นเสมือนหนึ่งเสาอนุ สรณ์ บ่ง บอกถึงนัยยะแห่งทีต่ งั ้ ของสถานที่สําคัญ หรือสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของอียปิ ต์นํา
ท่านเข้าชม วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) **ปิ ดทําการทุกวันจันทร์** 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม
เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรก์ เข้าครองเมือง ได้เปลีย่ นโบสถ์น่ีให้เป็ นสุเหร่าในปี ค.ศ.
1453 ฉาบปูนทับกําแพงทีป่ ดู ้วยโมเสกเป็ นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วหิ ารฮา
เกีย โซเฟีย เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทว่ี นั นี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยูเ่ ต็มเปี่ยม โดยเฉพาะโดมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ น
อันดับ 4 ของโลกซึง่ มีพน้ื ทีโ่ ล่งภายในใหญ่ทส่ี ุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็ นตัวรับนํ้าหนักของอาคาร
ลงสู่พน้ื แทนการใช้เสาคํ้ายันทัวไป
่ นับเป็ นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถอื ว่าลํ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็ นหนึ่งใน
เหตุผลสําคัญที่ทําให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟี ย ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
โบราณ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่าน เข้าชมอุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี 532
ประมาณ 1476 ปี มาแล้ว รัชสมัยจักรพรรดิจสั ติเนียน สร้างขึน้ มาเพื่อทําการเก็บนํ้ าทีไ่ หลมาจากป่าเบลเกรด
โดยมีท่อนํ้าลําเลียงซึง่ เรียกว่า “Aqueduct” เพื่อกักเก็บนํ้าเอาไว้ใช้ในพระราชวัง อุโมงค์มคี วามจุน้ําได้มากถึง
80,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มีความยาว 141 เมตร กว้าง 73 เมตร มีเสาคํ้ายัน 336 ต้น แต่ละ
ต้นสูง 9 เมตร มีดว้ ยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงค์ดงั
กล่าวคือ เสาหยดนํ้าตา (The Column of Tears) ซึง่ เป็นเสาทีม่ ลี ายแกะสลักเป็นรูปหยดนํ้าตา และ เสาศีรษะ
เมดูซ่า (Medusa) ตามความเชื่อกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็นนางปีศาจทีอ่ าศัยอยูใ่ ต้ดนิ เส้นผมของเมดูซ่าเป็ น “งู”
ตามตํานานหากใครมองเห็นใบหน้าเธอก็จะกลายเป็ นหินในทันที แม้แต่ตวั เธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะ
กลายร่างเป็ นหินเช่นเดียวกัน เพื่อเป็ นการแก้เคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตัง้ กลับหัวหรือตะแคง ดังนัน้
การตัง้ รูปแกะสลักดังกล่าวเป็ นการตัง้ ไว้เพื่อให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เก็บนํ้ าดังกล่าวนัน้ เอง แต่ ละวันจะมี
นักท่องเทีย่ วเดินทางมาแวะชมจํานวนมาก โดยปลายเส้นทางเดินก็คอื การไปดูหวั เมดูซ่า และภายในอุโมงค์ม ี
การเลี้ยงปลาไว้มากมาย นักท่องเทีย่ วหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบ้าง เป็ นไปได้ว่าอยากให้กลับมาอีกครัง้
ตามความเชื่อการโยนเหรียญในอ่างนํ้าพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี
นําท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตัง้ อยู่ใกล้กบั สะพานกาลาตา ทีน่ ่ีถอื
เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็ น
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ส่ ว นหนึ่ งของศู นย์ก ารค้าเยนี คามี สินค้าที่จํา หน่ ายส่ ว นใหญ่ ค ือ เครื่อ งเทศเป็ น หลัก นอกจากนี้ ยงั มีถ ัว่
คุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึง้ นํ้ามันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้าเครือ่ งประดับอีกด้วย
อิ สระอาหารคํา่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

คํา่
พักที่

วันที่ 8

สนามบินอิ สตันบูล – สนามบินเตหะราน

(B/-/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล ประเทศตุรกี

12.15น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิ หร่าน โดยสายการบิน Mahan Air
เทีย่ วบินที่ W5 117 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

16.45น.
22.10น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิ หร่าน (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เทีย่ วบินที่
W5 051 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่ 9
07.25 น.

(-/-/-)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
เวลาบินอาจเปลีย
่ นแปลงเวลาได้ตามฤดูกาลรบกวนเช็คเวลาบินในท้ายโปรแกรมตารางราคา
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อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 1 เด็ก 2
รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่
เด็กมี เด็กไม่มี
ห้องละ
พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เตียง
เตียง
2-3
เพิ่ม เครือ่ งบิน
กําหนดการเดินทาง
(เด็กอายุ (เด็กอายุ
ท่าน
อัตรา
อัตรา
ไม่เกิน 12 ไม่เกิน 12
อัตรา
ห้องละ ท่านละ
ปี )
ปี )
ท่านละ
อัตราเด็ก อัตราเด็ก
ท่านละ ท่านละ
เดือน ตุลาคม 2562
11-19 ตุลาคม 62

W5050 BKKIKA 22.35-02.30
W5118 IKAESB 07.00-09.15
W5117 ISTIKA 12.15-15.45
W5051 IKABKK 21.10-07.25+1

29,999

29,999

29,999

8,000

17,900

17-25 ตุลาคม 62

W5050 BKKIKA 22.35-02.30
W5118 IKAESB 07.00-09.15
W5117 ISTIKA 12.15-15.45
W5051 IKABKK 21.10-07.25+1

29,999

29,999

29,999

8,000

17,900

18-26 ตุลาคม 62

W5050 BKKIKA 22.35-02.30
W5118 IKAESB 07.00-09.15
W5117 ISTIKA 12.15-15.45
W5051 IKABKK 21.10-07.25+1

29,999

29,999

29,999

8,000

17,900

W5050
W5118
W5117
W5051

29,999

29,999

29,999

8,000

17,900

24 ต.ค. – 01 พ.ย.62

BKKIKA 23.35-03.50
IKAESB 08.00-10.15
ISTIKA 11.55-15.30
IKABKK 21.45-07.45+1

เดือน ธ ันวาคม 2562 – มกราคม 2563
05-13 ธ ันวาคม

W5050
W5118
W5117
W5051

BKKIKA 23.35-03.50
IKAESB 08.00-10.15
ISTIKA 11.55-15.30
IKABKK 21.45-07.45+1

29,999

29,999

29,999

8,000

17,900

26 ธ.ค.-03 ม.ค.

W5050
W5118
W5117
W5051

BKKIKA 23.35-03.50
IKAESB 08.00-10.15
ISTIKA 11.55-15.30
IKABKK 21.45-07.45+1

37,999

37,999

37,999

11,000

20,900
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** 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 ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่
จําเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิ 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
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Mahan Air อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (2 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จาํ กัด
จํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ ําให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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 ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ต
า
ม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง 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 ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
 กรุณาทําการจองล่ วงหน้ าอย่างน้ อ ย 30 วัน ก่อ นออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจํานวนจํากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้
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เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชําระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่า ยที่ไ ด้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที่ชํา ระแล้ว เนื่ อ งในการเตรีย มการจัด การนํ า เที่ย วให้แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสํารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเ รียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหัก ค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่ อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบิน ของท่า อากาศยานเป็ นสําคัญ เท่ านัน้ สิ่ง สําคัญ ท่านจําเป็ นต้อ งมาถึง
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สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
 หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ ําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินนํ้าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็นเรือ่ งปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีทจ่ี าํ เป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษั ทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไ ม่มคี ่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) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้
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 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษั ท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้สํ า รองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

