รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่
ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครือ่ งรางนาโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทามาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว
****(สงวนสิทธิ์สาหรับกรุป๊ ที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น)****
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกียหรือเทียบเท่า 4 ดาว
บินตรงกับสายการบินประจาชาติ Turkish Airlines
Free WifiOn Bus ตลอดการเดินทาง!!!!
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ 2
สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จาลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหาร
3
เทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
4

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคา
เล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้ อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลา
น่า-คัปปาโดเกีย-ระบาหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง6
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต7
แกรนด์บาซ่าร์
8 กรุงเทพฯ
5

กลาง
คา่
วัน
✈ ✈ ✈

โรงแรมที่พกั
หรือเทียบเท่า
-

O

CANAKKALE
IRIS HOTEL

เช้า

O

O

KUSADASI
MARINA
HOTEL&SUITES
PAMUKKALE
NINOVA THERMAL
HOTEL

O

O

O

O

O

O

O

O

O

BURCU KAYA
HOTEL

O

O

O

ANKARA BERA
HOTEL

O

O

✈

-

✈

✈

✈

-

วันที่แรก

กรุงเทพฯ

18.30 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย
การบินTurkish Airlinesเคาน์เตอร์ Uประตู 9ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอานวยความสะดวกเรื่อง
สัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
เหิรฟ้ าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TurkishAirlinesเที่ยวบินที่ TK-65 ใช้เวลาเดินทางประมาณ
10 ชั ่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.45 น.

(-/-/-)

วันที่สอง

อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ -สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย
-เมืองชานัคคาเล่
(B/L/D)

04.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูลหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาทุก
ท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองอิสตันบูล
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นไม่ไกลนาทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็ นสุเหร่าที่
มีส ถาปั ต ยกรรมเป็ นสุ ดยอดของ 2 จัก รวรรดิ คื อ ออตโตมัน และไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา
องค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุด
ในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง
ชื่อตามสุลต่านผูส้ ร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง

เช้า

จากนั้ นนาทุ กท่านสู่ จัตุรสั สุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลาง
แห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็ นที่แสดงกิจกรรมต่างๆ
ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึ้ นตรงกลาง
เป็ นที่ต้งั แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่ง

นี้ ใช้เป็ นที่จดั งานพิธีแต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพื้ นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเสา
โอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนากลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้น
ที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่ สาม คือเสาคอนสแตนติ นที่ 7 หลังจากนั้ นนาทุ กท่านชม พระราชวัง
ทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่ งถื อเป็ นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
ยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้ นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บน
พื้ นที่ กว้างใหญ่ ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็ กอี ก จ านวนมาก ณ จุ ดที่ สร้างพระราชวังแห่งนี้
สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุด
ของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้ มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พนั กว่าคน
นาท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็ นที่จดั แสดงทรัพย์สมบัติขา้ วของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงิน
ต่างๆ มากมาย
กลางวัน

คา่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย(Saint Sophia)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้า
จักรพรรดิคอนสแตนติน เป็ นผูส้ ร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็ นโบสถ์
ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทาลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวก
ที่นับถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนี ยนมีอานาจเหนื อตุรกีจึงได้
สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ้ นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996
(ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ่งสวยงามที่ สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้
มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาให้แตกร้าว
ต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิ มเมื่อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิ จัสติ นเนี ยน ถึ งสมัย พระเจ้าโมฮัม
เหม็ดที่ 2 มีอานาจเหนื อตุรกี และเป็ นผูน้ ับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลังนี้ ให้เป็ นสุเหร่าของ
ชาวอิสลาม
จากนั้นนาท่านสู่เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั CANAKALE IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จาลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ น าท่ า นสู่ กรุ ง ทรอย เพื่ อ ชม ม้า ไม้จ าลองเมื อ งทรอยซึ่ ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึ กของนักรบโบราณซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้กรุ งทรอยแตก
สงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที่สาคัญตานานของกรีกและเป็ นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุง
ทรอยหลังจากสูร้ บกันเป็ นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ ได้คิดแผนการที่ จะตี กรุ งทรอย โดยการสร้างม้าไม้
จาลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ทาการ
เข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็ นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออก
ห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีวา่ กองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทาการเข็นม้า
โทรจันเข้ามาในเมืองแล้วทาการเฉลิมฉลองเป็ นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อน
ตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้วทาการเปิ ดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึด
เมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทาการเผาเมืองทรอยทิ้ ง

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.20 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่ สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่ งของตุ รกี ได้เวลาพอสมควรนาท่านออก
เดิ นทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็ นสถานที่ต้ังของโบราณสถานที่ สาคัญ จากนั้ นนาท่านชม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบนั เหลือ
เพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ นาท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญ
เซนต์ จอห์น (St. John CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทัว่ ดินแดนอ
นาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มัสยิดอิสอิสเป็ นหนึ่ ง
ในตัวอย่างที่ดีและสาคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ้ นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ.
1400 นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ ยังเป็ นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้ นบน
เนิ นเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่ มองเห็นพื้ นที่ และมี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และ
ประกอบด้วยลานขนาดใหญ่ จากนั้นนาท่านซื้ อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนมTurkishDelight ของฝากขึ้ น
ชื่อของประเทศตุรกี

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั KUSADASI MARINA HOTEL&SUITES หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ ายเมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางชม โรงงานเครื่ องหนัง ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิ ตเครื่ องหนั งขั้นหลากหลาย ให้ทุ ก ท่านได้
ทดลองการเป็ นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนั งต่างๆตามอัธยาศัย จากนั้ นนาทุ กท่านเดิ นทางสู่ เมื อง
โบราณเอฟฟิ ซุ ส เมืองโบราณที่ มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดี เมืองหนึ่ ง เคยเป็ นที่ อยู่ของชาวโยนก
(Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมา
ถู ก รุ ก รานเข้ายึ ดครองโดยพวกเปอร์เซี ย และกษั ตริ ย ์อเล็ ก ซานเดอร์ม หาราช ภายหลังเมื่อ โรมัน เข้า
ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้ นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดิ นบนถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรง
ละครกลางแจ้งที่ สามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ นาท่านชม ห้อง
อาบน้ าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุก
วันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮ
เลนนิ สติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต

นาท่านสู่เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา
อาศัยอยูแ่ ละสิ้ นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย ์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา
แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้
ในหนั งสืออย่างละเอียดราวกับ เห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้าน
หลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูป
ปั้ นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน
มีก๊อกน้ าสามก๊อก ที่ มีความเชื่อว่าเป็ นก๊อกน้ าที่ มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุ ขภาพ ความ
รา่ รวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กาแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนา
เป็ นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ ายแล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน

กลางวัน

คา่

จากนั้นนาท่านเข้า ชมโรงงานท่อพรม สิ่งท่อขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี เป็ นพรมท่อมือ สามารถเลือกชม
เลือก ซื้ อได้ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) เมืองที่มีน้ าพุเกลือ
แร่รอ้ นไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา นา
ท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของน้ าตกสีขาว
เป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ า เป็ น
ทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้สมั ผัส เมืองเฮียราโพลิส เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบ
บริเวณที่เป็ นน้ าพุเกลือแร่รอ้ นซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทา
ให้เมืองนี้ เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทวั ่ ไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคย
เป็ นอะไรเช่น โรงละครแอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

จากนั้นนาท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื้ อผ้า
เป็ นต้น เป็ นสินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100%
 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หา้

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้ อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบาหน้าท้อง
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านั้น** ระหว่างทางนาท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ
Kuyucak Village แห่ง เมืองอิสปาร์ตา หรืออีกชื่อหนึ่ งคือ The Lavender Village ที่บานสะพรัง่ สวยงาม จะ
มีเฉพาะเดือน กรกฏาคม ของทุกปี เท่านั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่ งเคยเป็ นเมือง
หลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาทุกท่านสู่ สวนผีเสื้ อ Butterfly Garden มีผีเสื้ อให้ชมว่า 50 สายพันธุข์ องผีเสื้ อ ทาให้เราทราบถึงวงจร
ชีวิตของผีเสื้ อ ณ ที่แห่งนี้ จะได้สมั ผัสความหลากหลายของพืช ดอกไม้หลากสี พร้อมสัตว์ชนิ ดอื่นๆ นับว่า
เป็ นสถานที่อีกแห่งที่มีความน่ าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง(สวนผีเสื้ อจะปิ ดทาการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์หาก
คณะเดินทางไปที่สวนผีเสื้ อตรงกับวันจันทร์ทางคณะจะปรับเปลี่ยนให้เดินทางเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
เมฟลาน่าแทน)

นาทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทา
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่ า เจ
ลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผูต้ ิดตาม
สานุ ศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่ าด้วย

คา่

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2ชัว่ โมง 30 นาที ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiที่พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที่พกั
แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบาหน้าท้อง”หรือ Belly Danceเป็ นการเต้นราที่เก่าแก่อย่าง
หนึ่ งเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนี ยนนักประวัติศาสตร์เชื่อ
กันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุ รกั ษ์ระบาหน้าท้องให้มีมาจนถึงปั จจุบนั และการเดินทาง
ของชาวยิปซีทาให้ระบาหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมา
เป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง)
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมสไตล์ถ้า!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว(CAPPADOCIA)
**หมายเหตุ:กรณีหอ้ งพักโรงแรมถ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน**

วันที่หก

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า
(B/L/D)

** สาหรับท่านใดที่สนใจขึ้ นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชม
ความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยูบ่ อลลูนประมาณ 1 ชั ่วโมง **
(ค่าขึ้ นบอลลูนไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ประมาณ 210-250 USD)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (Underground City) ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ น
มรดกโลก เมืองใต้ดินของตุ รกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโ มงค์เชื่อมต่อถึ งกันเป็ นสถานที่ ที่ผู ้นับถื อ
ศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันที่ตอ้ งการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่
แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้อง ๆ มีท้งั ห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถง
สาหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ าและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน
บางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ่งยูเนสโกขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริสต์ที่
ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกราน
ของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ จากนั้นนาท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบ
เขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจาก
ฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็ นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ ่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุด
ของบริเวณโดยรอบ ดังนั้ นในอดี ตอุซิซาร์ ก็มีไว้ท าหน้าที่ เป็ นป้ อมปราการที่ เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ
เอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย จากนั้นนาท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์รี่ และโรงงานเซรามิ ค
อิสระกับการเลือกซื้ อสินค้า และของที่ระลึก เดินทางสู่ เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลา

คา่

เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางให้ ท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากนั้นนาทุก
ท่ านเดิ นทางต่ อสู่ เมื องอัง การ่ า หรื อที่ มีชื่ อตามประวัติ ศาสตร์ว่า Angoraเป็ นเมืองหลวงของตุ รกี ใ น
ปั จ จุ บัน และเป็ นเมื อ งใหญ่ อัน ดับ ๒
รองจากนครอิ ส ตัน บูล กรุ ง อัง การาตั้ง อยู่ ใ นเขต Central
Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้เป็ นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเป็ นที่ต้งั ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ
และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความสาคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากร
จานวน 4,965,542 คน ทาให้กรุงอังการาเป็ นเมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ
๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้ น
กรุงอังการาก็เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของ
การคมนาคมทางบก (รถยนต์แ ละรถไฟ) ที่ เ ชื่ อ มโยงภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ของตุ ร กี เ ข้า ด้ว ยกัน และเป็ น
ศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ ตุรกีดว้ ย
 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด

กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์(B/L/-)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทาให้ประเทศตุรกี
ได้รบั สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเนื่ องจากเป็ น
เส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดาทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้ อมปื นที่ต้งั เรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สาคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อให้รถยนต์
สามารถวิ่งข้ามฝั ่งยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้ น 1,560 เมตร และได้
กลายเป็ นสะพานแขวนที่ ยาวเป็ นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้ น (ปั จจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21) ขณะที่
ล่องเรือพร้อมดื่มดา่ กับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาเช่
และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา

กลางวัน

นาท่านสู่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อของฝากได้ใน
ราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ้ นชื่อและถัว่
หลากหลายชนิ ดให้เลือกสรร

จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนด์บาซาร์ ()
เป็ นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้ กินเนื้ อที่กว่า 2แสน
ตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม
เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้ อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัต ถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็ นที่
นิ ยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

01.25 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที่ยวบินที่ TK-68 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 ชั ่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

15.00 น.

(-/-/-)

**ลักน ่เยน าอ้นว่อกงอกรปชยอะ่ป งอกาึง้ร ว่รโ ่ีนว้ัท ปวองวปลน อก่ลเงอาอวย่ราเงอ่ทรากยาร **
**งน อ่ลนวงวปยอกลัาปป ลุง้ปั กน งปุ ณวอน ว่ยรปทงปมออน วกาช่อเอาลุงห่ร ว ทาชลุงบปปลัา ่่ืงอกยวงลวกบปิษัลฯ
ยชอิกตวมปวอาช่อเอางอกยรปทงปมลเงงวอ่รโ ่หาัง**

อัตปว้น วบปิงวป
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 21.45-04.00+1
ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.25-15.00
02-09 ก.ค. 61
10-17 ก.ค. 61
13-20 ก.ค. 61
16-23 ก.ค. 61

29,999 บาท

29,999 บาท

29,999 บาท

6,500 บาท

UPDATE 12/06/18
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จานวน 25 ท่านขึ้ นไป**
**ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้**
หมายเหตุ
1. ราคานี้ สาหรับผูโ้ ดยสาร 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวบริษทั ฯ
ขอเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 2,500 บาท
2. ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ กำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณี เดิ นทำงเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน แนะนำให้ท่ำนเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 (1 Twin + 1Sgl) ห้องจะสะดวกกับท่ำนมำกกว่ำ กรณี ที่ลูกค้ำพักห้อง 3 ท่ำนและบำงโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง
บริ กำร ทำให้ตอ้ งเปิ ดบริ กำรเป็ นห้อง 1Twin + 1Sglทำงบริ ษทั ขอเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งตำมหน้ำงำน
กรณีเดินทางเป็ นตั๋วกรุ๊ ป หากออกตั๋วแล้ วไม่ สามารถขอคืนเงินได้ และไม่ สามารถเปลีย่ นวันเดินทางได้
กระเป๋ ำเดินทำงเพื่อโหลด ให้ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ ำถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry)
น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับ
พร้อมคณะ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ าดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4
ท่าน)
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครอง
อาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
**ประกันภัยที่ทาจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้ อ
Optional Tour ขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน**
อัตปว้น วบปิงวป่เยน มน ปาม
ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (02กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์คา่ อาหารสัง่ พิเศษ, ค่ามินิบาร์ ในห้ องพัก
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ายกขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้ บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่
คอยบริการเราโดยประมาณ 54USD หรือประมาณ 1,890 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6วัน เท่ากับ 18USD)
พนักงานขับรถในท้องถิ่น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6วัน เท่ากับ 12USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8วัน เท่ากับ 24USD) แต่ท้งั นี้ มัคคุเทศก์ไทยขึ้ นอยู่กบั
ความประทับใจของลูกค้า

กรณียกเลิก
กรณีเดินทางเป็ นตั ๋วกรุป๊ หากออกตั ๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยืน่ เอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้

ว่าสามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

***หมวอ่หตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่ง
ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ จาเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้ าท่ านใด ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติ ลูกค้ าต้ องชาระค่ ามัดจาที่ 15,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ เรียก
เก็บ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

