“ TURKEY GOOD WINTER (8D6N) ”
ตุรกีโรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถา้ จาลอง
บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา

บินด้ วยสายการบิน เตอร์ กสิ แอร์ ไลน์ (TK) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
TK 059
TK 2018
TK 058

BKK(กรุ งเทพ) - IST(อิสตันบูล)
IST(อิสตันบูล) - ASR(ไกเซรี่ )
IST(อิสตันบูล) - BKK(กรุ งเทพ)

09.20-16.15
21.55-23.30
18.35-07.50+1

หรื อ
TK 059
BKK(กรุ งเทพ) - IST(อิสตันบูล)
09.25-15.50
TK 2020
IST(อิสตันบูล) - ASR(ไกเซรี่ )
17.30-19.05
TK 058
IST(อิสตันบูล) - BKK(กรุ งเทพ)
18.35-07.50+1
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย (-/-/D)
06.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เช็คอิน ROW U ประตู 9 สาย
การบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

09.20น.

ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งอิสตันบูล ประเทศตุ รกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เที่ยวบินที่ TK 059 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่ โมง **

16.15น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
เปลีย่ นเครื่อง บินภายในสู่ เมืองไกเซรี่ ลดเวลาการเดินทางไป 6 ชั่วโมง ไม่ เหนื่อย!!

21.55 น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK
2020

23.30 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี ตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชัว่ โมง) หลัง
ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เป็ นบริ เวณที่อยู่
ระหว่าง ทะเลดา กับ ภูเขาเทารุ ส มี ความสาคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้ นทางสายไหม
เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุร กี ไปจนถึ งประเทศจี น เป็ นพื้นที่พิเศษ ที่ เกิ ดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว ทาให้ลาวาที่พน่ ออกมา และเถ้าถ่านจานวนมหาศาล กระจายไป
ทัว่ บริ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมาจากนั้นกระแสน้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะ
กร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็ม
ไปด้วยหิ นรู ปแท่งกรวย (คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ งดิ นแดนในเทพนิ ยาย จน

ชนพื้นเมืองเรี ยกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” (Fairy Chimney) โดยชื่ อ คัปปาโดเกี ย (Cappadocia) เป็ นชื่ อ
เก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรกๆ ที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในปั จจุบนั นี้ ก็
ยังเลี้ยงม้ากันอยูบ่ ริ เวณนี้ อีกทั้ง ยังมีเมืองใต้ดินที่ซ่อนอยูใ่ ต้เมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็ นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่
ที่สุดในโลกก็วา่ ได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่ งนี้ ขุดลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ดินยัง
แบ่งซอยเป็ นห้องย่อย เฉพาะที่ เมืองคัปปาโดเกี ยมีเมื องใต้ดินมากถึ ง 15 แห่ งและถ้ารวมทั้งเมื องอื่ นๆ ด้วยก็
เกือบๆ 200 แห่ งเลยทีเดี ยว และยังมีการขุดเชื่ อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ่ งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุก
อย่างไม่วา่ จะเป็ น ห้องนอน ห้องน้ า ห้องอาหาร ห้องประชุ ม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้ า บางห้องเป็ นห้องโถงกว้าง
ว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พิภพแห่ งนี้ ทางองค์กรยูเนสโกได้
ขึ้นทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย ระหว่าง
ทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

STONTE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถา้ จาลอง หรือเทียบเท่า

DAY 2
นครใต้ ดิน – พิพิทธภัณฑ์ เกอราม่ า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ
– ระบา Belly Dance (B/L/D)
** แนะนาโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่ รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
** สาหรั บท่ านใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้ องออกจากโรงแรม
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้ องถิ่นมารั บไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุ ม
หนึ่งที่หาชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่ วโมง ค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ
ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐ (USD.) ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรม
ทัวร์ ไม่ ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และ เครื่องร่ อนทุกประเภท ดังนั้นขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่ าน **

Cappadocia
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครใต้ ดิน (Underground

City)

เป็ นสถานที่ที่ผนู้ บั ถือศาสนาคริ สต์ใช้หลบภัยชาว

โรมัน ที่ตอ้ งการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริ สต์ เป็ นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความ
กว้างและสู งขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้องๆ มีท้ งั ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสาหรับใช้ประชุ ม มี
บ่อน้ า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยูล่ ึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบ
จนเดินสวนกันไม่ได้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่เป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานของผูค้ นมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ที่ชาวค
ริ สเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่ หลบหนี ภยั จากการไล่ทาร้ ายและสังหารก่อนที่ คริ สต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่
ได้รับการประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่ จะเห็ นได้จากคริ สต์ศาสนสถานจานวนมากมายที่ ต้ งั อยู่ใน
บริ เวณนี้ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่ องเซรามิคล้ าค่าแห่ งหนึ่ ง ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ่ งองค์กร
ยูเนสโก ได้ข้ ึนทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่ งนี้ ให้เป็ นมรดกโลก ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง
ค.ศ. 9 ซึ่ งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และ
ยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิ อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริ สต์

Open Air Museum of Goreme
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุ บเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ซึ่ งหุ บเขาดังกล่าวมีรูพรุ น มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิ ดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่อาศัย
และถ้ามองดีๆจะรู ้วา่ อุซิซาร์ คือ บริ เวณที่สูงที่สุดของบริ เวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทาหน้าที่เป็ น
ป้ อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่ องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet

ค่า

Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory)

และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิ ตกรรมวิธีการผลิตสิ นค้า
พื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้ อม ชมการแสดงโชว์ ระบาหน้ าท้ อง (Belly Dance) ซึ่ งเป็ นการเต้นราที่
เก่าแก่อย่างหนึ่ ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และเมดิเตอร์ เรเนียน นักประวัติศาสตร์
เชื่ อกันว่า ชนเผ่ายิปซี เร่ ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุ รักษ์ระบาหน้าท้องให้มีมาจนถึงปั จจุบนั และการเดินทาง
ของชาวยิปซี ทาให้ระบาหน้าท้องแพร่ หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ น
ระบาหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั

พักที่

STONTE CONCEPT HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถา้ จาลอง หรือเทียบเท่า

DAY 3
คอนย่ า – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า - ปามุคคาเล่ (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่ า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจัก รเซลจุ ก ระยะทาง 400 กิ โ ลเมตร ระหว่ า งทางแวะชม ที่ พ ัก ของกองคาราวานในสมัย โบราณ
(Caravansarai) เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
นาท่านเข้าชม

พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า (Mevlana Museum) เดิมเป็ นสถานที่นกั บวชในศาสนาอิสลาม

ทาสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสี ยงขลุ่ย ส่ วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุ สานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิ น รู มี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่ งสุ ลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอก
ปลายแหลมสี เขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุ สานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดา

Mevlana Museum

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เมืองที่มีน้ าพุเกลือ
แร่ ร้อนไหลทะลุข้ ึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรี กก่อนที่ไหลลงสู่ หน้าผา จนเกิดผลึ
ขึ้นกึ่งสถาปั ตยกรรม

ค่า

บริการอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั

พักที่

NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ปราสาทปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – เมืองคูซาดาซี (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่ ร้อนนี้ ได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของน้ าตกสี ขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี ยมทาให้เกิดเป็ นแก่งหิ นสี ขาวราว
หิ ม ะขวางทางน้ า เป็ นทางยาว ซึ่ ง มี ค วามงดงามมาก บริ เวณเดี ย วกันจะเป็ น เมื อ งโบราณเฮีย ราโพลิส

(Hierapolis) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริ เวณที่เป็ นน้ าพุเกลือแร่ ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณ
ในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติ ได้ทาให้เมื องนี้ เกิ ดการพังทลายลง เหลื อเพียงซากปรั กหักพัง
กระจายอยูท่ วั่ ไป บางส่ วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธี ยร์ เตอร์ ขนาดใหญ่ วิหารอ
พอลโล สุ สานโรมันโบราณ เป็ นต้น

Cotton Castel

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุ ส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดี เมือง
หนึ่ง เคยเป็ นที่อยูข่ องชาวโยนก (Lonia) จากกรี กซึ่ งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมืองซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นในศตวรรษที่ 6
ก่อนคริ สต์กาล ต่อมาถูกรุ กรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์ เซี ยและกษัตริ ยอ์ เล็กซานเดอร์ มหาราช ภายหลังเมื่อ
โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุ สขึ้นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหิ นอ่อน
ผ่านใจกลางเมื องเก่ าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่ งก่อสร้ างเมื่ อสมัย 2,000 ปี ที่ แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละคร

กลางแจ้งที่ สามารถจุ ผูช้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่ งยังคงใช้งานได้จนถึ งปั จจุ บนั นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้ าแบบ
โรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยูจ่ นถึ งทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุ ส
(Library of Celsus) มีความสวยงามเป็ นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริ อุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบั
บิดา ชื่อ ติเบริ อุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ทาจากหิ นเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้

Ephesus

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ซึ่ งทาให้ในอดี ต
เมืองนี้เป็ นเหมือนท่าเรื อขนส่ งสิ นค้า เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องการผลิตเครื่ องหนังคุณภาพสู งส่ งออกไปทัว่ โลก
ค่า

บริการอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั

พักที่

MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5
ร้ านเครื่องหนัง - ม้ าไม้ เมืองทรอย – นั่งกระเช้ าสู่ เมืองเปอร์ กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่ งประเทศตุรกีเป็ นประเทศที่มีฐานการ
ผลิตเครื่ องหนังคุณภาพสู งที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้ อหนังให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace ,
Prada , Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่ องหนัง และ สิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) ปัจจุบนั เป็ นเมืองที่
มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรื อ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65
กิโลเมตร ส่ วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่ องจากตั้งอยูบ่ นจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ ดาแนลส์ ใกล้กบั
แหลมเกลิโบลูของกรี ซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์ มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์ มาร่ าตัดกับ
ทะเลอีเจียน เป็ นที่ต้ งั ของเมืองทรอย
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองทรอย (Troy) เมืองที่มีชื่อเสี ยงเล่าขานสื บต่อกันมาตั้งแต่ในอดี ต ถูกสร้ างขึ้นมา
ประมาณ 4,000 ปี ที่แล้ว ชมม้ าไม้ จาลองแห่ งเมืองทรอย (Wooden

Horse of Troy)

ม้าไม้ที่มี

ชื่ อเสี ยงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ เรื่ อง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรี กใช้อุบายส่ งม้าไม้ให้เมืองทรอย
เพื่อเป็ นของกานัล แต่ความจริ งแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตวั เมือง
จนทาให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่ งเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ

Wooden Horse of Troy

นาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้าขึน
้ สู่ เมืองเปอร์ กามัม (Cable Car to Pergamum) ที่ต้งั ตระหง่านอยู่
เหนื อตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริ เวณอะนาโตเลี ยห่ างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้าน
เหนือของแม่น้ าไคซูส ซึ่ งเป็ นเมืองโบราณของกรี กที่มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิ สติก ซึ่ งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญ คือ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่ งเป็ นที่ขนานนามถึ งประหนึ่ งดังดิ นแดนแห่ งเทพนิ ยายในสรวง
สวรรค์ บริ เวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปี ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปั จจุบนั นี้ เหลือแต่
ส่ วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนาไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์ กามัมที่เมืองเบอร์ ลิน ประเทศเยอรมัน ชม

โรงละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis)

เป็ นโรงละครที่ชนั ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในทาเลที่

สวยงามที่สุด จุผูช้ มได้มากถึ ง 10,000 คน อะโครโปลิ ส แปลว่า นครบนที่ สูง ซึ่ งเป็ นโครงสร้ างฐานในการ
ป้ องกันเมืองของอาณาจักรกรี กและโรมัน ซึ่ งผูต้ ้ งั ถิ่ นฐานในสมัยนั้นมักเลื อกที่สูง ซึ่ งมักจะเป็ นเนิ นเขาที่ดา้ น
หนึ่ งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่ งเรื องอยูบ่ นที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้ อม
ปราการเหล่านี้ ชม วิหารเอสเคลปิ ออน (Asklepion) อยูเ่ บื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวาย
เอสเคลปิ ออสเทพแห่งการแพทย์(ในกรณี ที่ลมแรงขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถเล็กแทนกระเช้าไฟฟ้ า)
ค่า

บริการอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั

พักที่

IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์ เช – ล่ องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่มีความสาคัญที่สุด
ของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริ สตกาล มีทาเลที่ต้ งั อยู่บริ เวณช่ องแคบ
บอสฟอรั ส ซึ่ ง ทาให้อิสตันบู ลเป็ นเมื องส าคัญเพี ยงเมื องเดี ย วในโลก ที่ ต้ งั อยู่ใน 2 ทวีป คื อ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชี ย (ฝั่งอนาโตเลี ย) สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทาให้
เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์ เช (Dolmabahce

Palace)

สร้ างโดยสุ ลต่านอับดุ ล เมซิ ด

(Abdul Mecit) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหิ นอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก
ตัวอาคารยาวถึ ง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่ งทะเลมาร์ มาราในช่ องแคบบอสฟอรั สบนฝั่ งทวีปยุโรปจุดเด่นของ
พระราชวังแห่ งนี้ คือ มี การประดับตกแต่งด้วยความประณี ตวิจิตรตระการตา มี ท้ งั เฟอร์ นิเจอร์ พรม โคมไฟ
เครื่ องแก้วเจียระไน และรู ปเขียน รู ปถ่ายต่างๆ และที่มีชื่อเสี ยงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลี ยร์ ของขวัญจาก
ประเทศอังกฤษที่สั่งทาจากแก้วคริ สตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมาย
ถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหิ นอ่อนบันไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวทาด้วยไม้วอลนัต
ลูกกรงราวบันไดทาด้วยแก้วคริ สตัล พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เครื่ องแก้ว
เจี ยระไนจากโบฮี เมี ยที่ ดีที่สุดของประเทศสาธารณรั ฐเช็ ก หิ นอ่อนจากอี ยิปต์มาทาห้องอาบน้ า (ซาวน่ า) ใน
รู ปแบบที่เรี ยกว่า เตอร์ กิชบาธ เฟอร์ นิเจอร์ ทุกชิ้นที่ประดับประดาอยูใ่ นพระราชวังแห่ งนี้ คือเฟอร์ นิเจอร์ ที่ดีที่สุด
จากทัว่ ทุกมุมในโลก ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรื อนจะชี้ บอกเวลา 09:06 น. อันเป็ นเวลา
ที่ประธานาธิ บดี มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือน
ของสุ ลต่ านหลายพระองค์ที่น่า สนใจคื อ รู ป สุ ลต่ านอับดุ ล อาซิ ส ผูม้ ี รูปร่ า งใหญ่มาก สู ง 195 เซนติ เมตร มี
น้ าหนัก 200 กิ โลกรัม โปรดกี ฬามวยปล้ า ขี่มา้ ยิ่งธนู เป็ นสุ ลต่านองค์แรกที่เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียิปต์
ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยีย่ ม เยอรมนี ออสเตรี ย และฮังการี ที่น่าทึ่งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวัง
เป็ นของดั้งเดิม มิได้ถูกขโมยหรื อทาลายเสี ยหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ตอ้ งเข้าชมเป็ นคณะ เป็ นรอบๆ มี
เวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนาชมทีละห้องทีละอาคาร มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ทา้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถว
ไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหนึ่ งนานเกิ นไป ไม่ให้จบั ต้องสิ่ งของต่างๆ และต้องสวมถุ งพลาสติกคลุ มรองเท้าทุกคน
เพื่อป้ องกันไม่ให้พ้นื ปาร์ เกต์อนั สวยงามต้องสึ กหรอ รวมทั้งพื้นพรมอันล้ าค่าเสี ยหาย บริ เวณรอบนอกยังมีประตู
ทางเข้า หอนาฬิ กา สวนริ มทะเล อุทยานดอกไม้ น้ าพุ สระน้ า รู ปปั้ น รู ปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว
น่ า ชื่ น ชมในรสนิ ย มของสุ ล ต่ า นแห่ ง ออตโตมัน เป็ นอย่า งยิ่ ง ** เวลาเปิ ด-ปิ ด 09.00-16.00 น. (ปิ ดทุ ก วัน
พฤหัสบดี) **
นาท่าน ล่ องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่เชื่ อมทะเลดา (The
Black Sea) กับทะเลมาร์ มาร่ า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่ มตั้งแต่ 500
เมตร จนถึ ง 3 กิ โลเมตร ช่ องแคบนี้ ถื อว่าเป็ นจุดบรรจบกันของสุ ดขอบทวีปยุโรปและสุ ดขอบทวีปเอเซี ย ซึ่ ง
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญยิ่งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีก
ด้ว ย ขณะล่ อ งเรื อ ท่ า นจะได้เ พลิ ด เพลิ น กับ ทัศ นี ย ภาพอัน สวยงามของริ ม ฝั่ ง ช่ อ งแคบแห่ ง นี้ ไม่ ว่า จะเป็ น
พระราชวังโดลมาบาห์เชหรื อบ้านเรื อนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐีท้ งั หลาย

Bosphorus Cruise

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักที่

GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 7
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟี ย – อุโมงค์ เก็บนา้ เยเรบาทัน (B/L/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ สาหรับการเข้าชมสุ เหร่ า **
การเข้าชมสุ เหร่ า จาเป็ นต้องแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุ ภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้ อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรู ป และเตรี ยมผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
สุ ภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รัดรู ป
นาท่าน เข้ าชม สุ เหร่ าสี น้าเงิน (Blue

Mosque)

หรื อชื่ อเดิมคือ สุ เหร่ าสุ ลต่านห์อาร์ เหม็ดที่ 1 (Sultan

Ahmed Mosque) การเข้าชมสุ เหร่ าทุกแห่ งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่
ถ่ายรู ปได้ ห้ามส่ งเสี ยงดัง และกรุ ณาทากิริยาให้สารวม สุ เหร่ านี้ สร้างในปี 2152 เสร็ จปี 2159 (1 ปี ก่อนสุ ลต่าน
อาห์เหม็ดสิ้ นพระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรี ยกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสู งให้ผุน้ าศาสนาขึ้นไป
ตะโกนร้ องเรี ยกจากยอด เพื่อให้ผคู ้ นเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุ เหร่ า ชื่ อสุ เหร่ าสี น้ าเงิ นภายในประดับด้วย
กระเบื้องสี ฟ้าจากอิ ซนิ ค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่ น กุหลาบ ทิ วลิ ป คาร์ เนชัน่ เป็ นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตร

ตระการตา ภายในมี ที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็ มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน
สนามด้านหน้าและด้า นนอกจะเป็ นที่ ฝังศพของกษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์และจะมี สิ่งก่ อสร้ างที่ อานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนทัว่ ไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ า ที่พกั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลี
เรี ย (Kulliye)
นาท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่ งก่อสร้างจากสมัยกรี กซึ่ งใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคาว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปั จจุบนั ถูกนาไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย
หมายถึ ง การแข่งขันม้าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่ าเสี ยดายที่ เหลื อแต่ซาก
ปรักหักพังของ ฮิ ปโปโดรมของกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลในอดี ต หรื อ อิสตันบลูในปั จจุบนั แม้จะยิ่งใหญ่และ
เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7
(Column of Constantine VII) สร้างเมื่อไหร่ ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่ อ
ว่าสร้างก่อนคริ สกาลมา 479 ปี เป็ นรู ปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่นี่เมื่อ
ศตวรรษที่ 4 ปั จจุ บ นั เหลื อเพี ย งครึ่ งต้ น และเสาต้นสุ ด ท้า ยคื อ เสา อิ ยิป ต์ หรื อ เสาโอเบลิ ส (Obelisk of
Thutmose) สร้างในช่วงก่อนคริ สตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็ม หรื อ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิ สก์จะเป็ นเสาสู ง สร้ างจากหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่เพียง
ก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรี ยวแหลมขึ้นสู่ ยอดด้านบนเป็ นแท่งสี่ เหลี่ยมสี่ ดา้ น ยอดบนสุ ดจะเป็ น
ลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิยมหุ ม้ หรื อเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคา เหล็ก หรื อ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบ
ลิสก์เป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีตน้ กาเนิ ดจากอียิปต์โบราณ เป็ นสัญลักษณ์แห่ งเส้นทางสู่ วิหารเทพเจ้า ปกติจะ
นิยมสร้างขึ้นเป็ นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริ เวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรื อ วิหารคาร์ นคั เป็ นต้น บริ เวณ
รอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็ นร่ องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผสู ้ ร้าง และเรื่ องราวของ
การสร้ างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนั้น เสาโอเบลิ สก์จึงเป็ นเสมื อนหนึ่ งเสาอนุ สรณ์ บ่งบอกถึ งนัยยะแห่ งที่ ต้ งั ของ
สถานที่สาคัญ หรื อสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของอียิปต์นาท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟี ย (Mosque of Hagia

Sophia) **ปิ ดทาการทุกวันจันทร์ ** 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัย
พระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหิ นอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครอง
เมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็ นสุ เหร่ าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกาแพงที่ปูดว้ ยโมเสกเป็ นรู ปพระเยซู คริ สต์และ
สาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟี ย เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่วนั นี้ คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่
เต็มเปี่ ยม โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 4 ของโลกซึ่ งมีพ้ืนที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วย
การใช้ผนังเป็ นตัวรับน้ าหนักของอาคารลงสู่ พ้ืนแทนการใช้เสาค้ ายันทัว่ ไป นับเป็ นเทคนิ คการก่อสร้าง ที่ถือว่า

ล้ าหน้ามากในยุคนั้น (ถือเป็ นหนึ่งในเหตุผลสาคัญที่ทาให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟี ย ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ

Mosque of Hagia Sophia

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข้ าชมอุโมงค์ เก็บน้าเยเรบาทัน (Basilica

Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี

532 ประมาณ 1476 ปี มาแล้ว รัชสมัยจักรพรรดิจสั ติเนี ยน สร้างขึ้นมาเพื่อทาการเก็บน้ าที่ไหลมาจากป่ าเบลเกรด
โดยมีท่อน้ าลาเลียงซึ่ งเรี ยกว่า “Aqueduct” เพื่อกักเก็บน้ าเอาไว้ใช้ในพระราชวัง อุโมงค์มีความจุน้ าได้มากถึ ง
80,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มีความยาว 141 เมตร กว้าง 73 เมตร มีเสาค้ ายัน 336 ต้น แต่ละต้นสู ง 9
เมตร มีดว้ ยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ต้น) ความห่ างของแต่ละต้น คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงค์ดงั กล่าวคือ เสา
หยดน้ าตา (The Column of Tears) ซึ่ งเป็ นเสาที่มีลายแกะสลักเป็ นรู ปหยดน้ าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa)
ตามความเชื่ อกรี กโบราณ เมดูซ่าเป็ นนางปี ศาจที่อาศัยอยูใ่ ต้ดิน เส้นผมของเมดูซ่าเป็ น “งู” ตามตานานหากใคร
มองเห็ น ใบหน้า เธอก็ จ ะกลายเป็ นหิ น ในทัน ที แม้แต่ ต ัว เธอเอง หากมองเห็ น ตัวเองก็ จ ะกลายร่ า งเป็ นหิ น
เช่ นเดี ยวกัน เพื่อเป็ นการแก้เคล็ดจึงมักเห็ นศีรษะของเมดูซ่า ตั้งกลับหัวหรื อตะแคง ดังนั้นการตั้งรู ปแกะสลัก
ดังกล่าวเป็ นการตั้งไว้เพื่อให้ เมดูซ่าปกป้ องอุโมงค์เก็บน้ าดังกล่าวนั้นเอง แต่ละวันจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมา
แวะชมจานวนมาก โดยปลายเส้นทางเดิ นก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงค์มีการเลี้ยงปลาไว้มากมาย
นักท่องเที่ยวหลายท่านก็นิยมโยนเหรี ยญบ้าง เป็ นไปได้วา่ อยากให้กลับมาอีกครั้ง ตามความเชื่ อการโยนเหรี ยญ
ในอ่างน้ าพุในเมืองโรม ประเทศอิตาล

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
18.35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน
ที่ TK 058 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัว่ โมง **

DAY 8
กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) (-/-/-)
07.50 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

.

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดิ นทาง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ ห้อง
ผูใ้ หญ่
รายละเอียดไฟล์ทบิน
ละ
เด็กมีเตียง
และ เวลาบิน
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่
อัตราท่าน เกิ น 12 ปี )
ละ
อัตราเด็ก
ท่านละ

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม เครื่องบิ น
(เด็กอายุไม่
อัตรา
อัตรา
เกิ น 12 ปี )
ห้องละ ท่านละ
อัตราเด็ก
ท่านละ

เดือน ตุลาคม 2562
TK059 BKKIST 09.25-15.50

25 ต.ค.- 1 พ.ย. 62

TK2020 ISTASR 17.30-19.05

33,999

33,999

33,999

7,000

18,900

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1

เดือน พฤศจิกายน 2562
TK059 BKKIST 09.20-16.15

01-08 พฤศจิกายน 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30

33,999

33,999

33,999

7,000

18,900

31,999

31,999

31,999

7,000

18,900

33,999

33,999

33,999

7,000

18,900

33,999

33,999

33,999

7,000

18,900

33,999

33,999

33,999

7,000

18,900

35,999

35,999

35,999

7,000

18,900

33,999

33,999

33,999

7,000

18,900

35,999

35,999

35,999

7,000

18,900

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

8 - 15 พฤศจิกายน 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30
TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

15 - 22 พฤศจิกายน 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30
TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

22 - 29 พฤศจิกายน 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30
TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30
TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1

เดือน ธ ันวาคม 2562
TK059 BKKIST 09.20-16.15

06 - 13 ธ ันวาคม 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30
TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

13 - 20 ธ ันวาคม 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30
TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

20 – 27 ธ ันวาคม 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30
TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1

TK059 BKKIST 09.20-16.15

27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62

TK2018 ISTASR 21.55-23.30

39,999

39,999

39,999

7,000

18,900

TK058 ISTBKK 18.35-07.50+1

** หากลูกค้าท่านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั ฯ
ทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 75 ดอล
ล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริ ป ต่ อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้ มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ท่ า น โดยส่ ว นนี้ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเรี ย กเก็บ ก่ อ นเดิ น ทางทุก ท่ า น ที่ ส นามบิ น ในวัน
เช็คอิ 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 เฉพาะนักท่ องเที่ ยว ที่ ถือหนังสื อเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือหนังสื อ
เดิ นทางต่ างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 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 และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีต่ ามที่
ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7
ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ 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
 ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง 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
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
 กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่ อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม 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

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 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ ําระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่า ยที่ไ ด้จ่า 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 สิน้ 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 ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะชํ า ระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ ท่ที ่านเริ่มจองทัว ร์ เพื่อ ให้ท างบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชําระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
 หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้อ งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ 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 ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตั สิ ําหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินนํ้าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็นเรือ่ งปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท่จี ําเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ 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 สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ

 เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อ มกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้
 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 ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้เ ป็ น เพียงข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษั ท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

