รหัสโปรแกรม : 22036 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ตุรกี 10 วัน 7 คืน
วันแรก
23.30 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับ
พร้อมอานวยความสะดวก

วันทีส่ อง
03.30 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ดูไบ - อิสตันบูล -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK377/EK119
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ*.*.*.
(เวลาท้องถิน่ )เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL
AIRPORT)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว .....นาท่าน ล่องเรือผ่านช่อง
แคบบอสฟอรัสซึง่ เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมทีท่ าให้เส้นทางนี้มคี วามน่าสนใจมาก
ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลาใหญ่ 2 ชัน้ เปิ ดพื้นทีก่ ว้างบนดาดฟ้ าเรือให้
นักท่องเทีย่ วสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบบอส
ฟอรัสนี้คือจุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็ นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างทะเลดา (THE BLACK SEA) และทะเลมาร์มาร่า (SEA OF
MARMARA) เป็ นจุดสิ้นสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปทีบ่ รรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป บางจุด
กว้าง 500 เมตร ในขณะทีบ่ างจุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ได้อม่ิ วิว
อิม่ บรรยากาศของสองฝัง่ ช่องแคบและพระราชวังโดลมาบาเช่ทต่ี งั้ อยู่รมิ นา้ ในอีกมุมหนึ่งซึง่ สวยสง่าน่า
ชม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GOLDEN WAY HOTELหรือเทียบเท่า
อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีนา้ เงิน-พระราชวังทอปกาปึ -ชานัคคาเล่
รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูป (ด้านนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จัตรุ สั ทีแ่ ต่เดิมในยุค
โบราณถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนเทียมและใช้เป็ นลานกว้าง
สาหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบนั ลานแข่งนี้ไม่ได้ถกู ใช้งานเหมือนเช่นเดิม
อีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตทีม่ แี ค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบ
ลิสก์แห่งกษัตริยเ์ ธโอโดเชียส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็ นเสาทรง

13.50น.
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สีเ่ หลีย่ มฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึ้นไปเป็ นยอดแหลมเสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันทัวไปว่
่ า “เสางู”
(BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็ นเสาบรอนซ์ทแ่ี กะลวดลายเป็ นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไป
มา ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรีกทีเ่ ก่ าแก่ทส่ี ุดทีม่ เี หลืออยู่ในอิสตันบูลทุกวันนี้ เคยถูกประดับอยู่
ทีว่ หิ ารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึ้นเมือ่ 479 ปี ก่อนคริสต์กาลในครัง้ ทีร่ บชนะเปอร์เซีย เสา
ที่ 3 มีช่อื ว่า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 เมือ่ ครัง้ เริ่ม
สร้างนัน้ เป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซ์ไปจนหมด ปัจจุบนั
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าไปชมจึงมีโอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเป็ นเพียงแค่เสาปูนเท่านัน้
นาท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) สุเหร่าสีนา้ เงิน (BLUE MOSQUE)ปัจจุบนั ถือเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของอิส
ตันบูล เป็ นมัสยิดทีถ่ กู สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2152 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159
ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ้าตัง้ อยู่โดดเด่นอันเป็ นทีม่ าของชื่อ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายในก็จะ
ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องอิซนิคตามผนังและกาแพงโดยรอบเป็ นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่า
กระเบื้องทัง้ หมดนี้เป็ นสีฟ้า และสีฟ้าทัง้ ข้างนอกข้างในของมัสยิดแห่งนี้ยงั เข้ากันดีกบั บรรยากาศของ
ชายฝัง่ ทะเลทีอ่ ยู่ทางเบื้องหลังจากสุเหร่าสีนา้ เงิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPISARAYI)พระราชวังเก่าแก่และเป็ นสถานที่
ชื่อดังของอิสตันบูลอีกแห่งหนึ่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผดิ หวังในความ
สวยงาม ลา้ ค่า และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปึ มคี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์เพราะเคยใช้เป็ นที่
ประทับขององค์สุลต่านมายาวนานหลายองค์ ถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคาบัญชาของ “สุลต่าน
เมห์เมตที่ 2” แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานามทีท่ ่านได้รบั คือ “สุลต่านเมห์เมตผูพ้ ชิ ติ ” ปัจจุบนั
ได้ถูกเปลีย่ นเป็ นพื้นทีจ่ ดั แสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณของราชสานักตุรกีทน่ี ่าชม
มาก จะแบ่งพื้นทีอ่ อกเป็ น 3 ส่วน คือจะมีพ้นื ทีข่ องพระราชวังชัน้ นอก
พระราชวังชัน้ ใน และมีพ้นื ที่ทเ่ี คยใช้เป็ นฮาเร็มของสุลต่าน เมือ่ ย่างก้าวเข้าสู่
พระราชวังจากชัน้ นอกและชัน้ ในจะได้เห็นการตกแต่งพระราชวังทีว่ จิ ติ รอลังการ
อย่างมาก จุดทีน่ ่าสนใจมากคือ ท้องพระคลังที่ใช้เป็ นทีเ่ ก็บทรัพย์สมบัตมิ คี ่า
ทัง้ หลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ทีง่ ดงามตัง้ แต่ส่วนของปลอกสวมที่
ประดับด้วยอัญมณี ไข่มกุ และทองคา ส่วนบนด้ามกริชนัน้ ประดับด้วยมรกตงดงาม นอกเหนือจาก
ความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับทัง้ หลาย นักท่องเทีย่ วจะได้ชมเครื่องโลหะโบราณ
เครื่องปัน้ ดินเผาและเครื่องกระเบื้องอีกมากมาย
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นาท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)ซึง่ ตัง้ อยู่รมิ ทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ในอดีต
ชานัคคาเลเคยเป็ นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็ นอีกจุดทีเ่ ชื่อมต่อเอเชียกับยุโรปเข้า
ด้วยกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
TROIA TUSAN HOTELหรือเทียบเท่า
ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิ ออน-อิซเมียร์
รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าแก่ในตานานแห่งนี้หลังจากที่
กลายเป็ นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ได้ถูกค้นพบ พ.ศ. 2413
“ไฮน์รชิ ชลีมานน์” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดีชาว
เยอรมันได้เป็ นผูบ้ กุ เบิกขุดพบซากเมืองโบราณขึ้นซึง่ ก็คือเมือง
ทรอยนี่เอง เป็ นซากเมืองโบราณทีม่ พี ้นื ทีต่ ดิ กับทะเลอิเจียน
ตอนบน และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกล้กันมีช่องแคบ “ดาร์ดาแนลล์” (Dardanelles)
และ “คาบสมุทรกัลลิโปลี” (Gallipoli) จากนัน้ ไฮน์รชิ ก็ใช้เวลา 20 ปี ถดั มาในการขุดค้นเพิม่ เติมและ
ศึกษาความเป็ นมาของซากเมืองแห่งนี้ จนพบว่าทรอยนัน้ แบ่งออกเป็ น 9 ยุค นับตัง้ แต่เมือ่ 3,000 ปี
ก่อนคริสต์กาล ไล่มาจนถึง พ.ศ. 943 และทัง้ หมดนี้ได้กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้โฮเมอร์สร้างสรรค์
ผลงานการเขียนทีโ่ ด่งดังก้องโลกอย่างมหากาพย์อเิ ลียดและโอดิสซียช์ ม (ด้านนอก) ม้าไม้เมืองทรอย
ฉบับทีใ่ ช้ถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด (WOODEN HORSE OF TROY)หนึ่งในกลยุทธ์ทางการทหารที่
ชาญฉลาด และเป็ นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก จึงกลายเป็ นเรื่องราวทีโ่ จทย์จนั ท์และโด่งดังไปทัว่
โลก และกลายเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมอัซเคลปิ ออน (ASKLEPION)ทีใ่ นอดีตนัน้ เคยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ทย่ี ง่ิ ใหญ่ ตัว
วิหารนัน้ ได้ถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่เมือ่ 400 ปี ก่อนคริสตกาล เพือ่ ถวายแด่เทพอัซเคลปิ ออส เทพแห่งการ
รักษาเมืองนี้ ยังเป็ นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในขณะนัน้ และยังเป็ นโรงเรียนสอน
เกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก ปัจจุบนั เราจะยังได้เห็นร่องรอยความยิง่ ใหญ่ในอดีตได้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิชเมียร์(IZMIR) เพือ่ เข้าสู่ทพ่ี กั
รับประทานอาหารคา่ ณห้องอาหารของโรงแรม
BLANCA HOTELหรือเทียบเท่า
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เมืองโบราณเอฟิ ซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิ ซุส (EPHESUS)ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองโบราณและ
เป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักร
โรมัน เมืองเอฟิ ซุสถือกาเนิดขึ้นตัง้ แต่ยุค
ก่อนคริสต์กาลเสียอีก และก็ดาเนินมา
พร้อมกับยุครุ่งเรืองของชนชาติกรีก ตรง
กับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์”
(AUGUSTUS CAESAR) เป็ นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซียตัง้ แต่หลังจาก พ.ศ. 900 เป็ น
ต้นมา ปัจจุบนั นี้แม้จะผ่านมานานกว่า 2,000 ปี แล้วแต่เอฟิ ซุสก็ยงั ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเมืองโบราณที่
มีการบารุงรักษาได้ดีทส่ี ุดเมืองหนึ่งของโลก สิง่ ทีม่ ใี ห้เราได้ชมกันจึงเป็ นความยิง่ ใหญ่ของซากเมือง
โบราณ โรงละครเก่าแก่ทจ่ี ผุ ูช้ มได้มากถึง 25,000 คน เทียบได้เป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน้
แม้จะเริ่มกร่อนไปบ้างแต่เท่าทีเ่ หลือก็ยงั ดูแข็งแกร่ง และในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็อาจมีการจัดแสดงแสง
สีเสียงบ้างในโรงละครแห่งนี้ บริเวณอืน่ ๆ ยังมีโรงอาบนา้ โบราณแบบตุรกีแท้ แท่นบูชาเทพเจ้า มี
ห้องสมุดเซลซุสทีส่ ร้างโดยกงสุล “ทิเบเรียส จูเลียสอควิลา” (JULIUS AQUILA) เพือ่ อุทศิ แด่
นายกเทศมนตรีซง่ึ เป็ นพ่อของท่านกงสุล และยังได้บรรจุศพของผูเ้ ป็ นพ่อไว้ใต้หอ้ งสมุดแห่งนี้ แต่มาถูก
ทาลายทัง้ ตัวอาคารและหนังสือจากข้าศึกศัตรู มีการประสบภัยจากแผ่นดินไหวบ้าง เสียหายไปมากแต่ก็
ยังยืดหยัดเคียงคู่กาลเวลามาได้ไม่ห่างกันนักมี วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (TEMPLE OF
HADRIAN)ทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ ถวายแด่จกั รพรรดิเฮเดรียน ซึง่ พระองค์คืออีกหนึ่งจักรพรรดิผูย้ ง่ิ ใหญ่ของ
โรมัน วิหารแห่งนี้เมือ่ เทียบกับอายุแล้วต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์มาก และยังถูกออก
แบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโครินเธียนทัง้ 4 ต้นทีอ่ ยู่ทางด้านหน้าวิหาร โครงประตูหน้ามีจวั ่ หินโค้ง
แกะสลักลวดลายสวยงามน่ามอง
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูงประเทศตุรกีถอื เป็ นประเทศหนึ่งทีข่ ้นึ ชื่อในด้านเครื่อง
หนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซื้อสินค้น
เครื่องหนัง่ กันได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อ กระเป๋ า เสื้อโค้ช และอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามุคคาเล่เคยเป็ นทีต่ งั้ ของนครเฮียราโปลิส
(HIERAPOLIS)และทีต่ งั้ ของลานหินปูนขนาดมหึมา ชมปราสาทปุยฝ้ ายสิง่
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากธารนา้ ใต้ดนิ ซึง่ มีส่วนประกอบของแคลซียม
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ออกไซด์และมีอณ
ุ ภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียสได้ไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการ
ตกตะกอนทาปฏิกิรยิ าจับตัวกันเป็ นก้อนแข็งลดหลันเป็
่ นชัน้ เป็ นแอ่งเป็ นลานต่างกันไป แต่กลับ
กลายเป็ นเหมือนประติมากรรมจากฝี มอื ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในทีส่ ุดปามุคคาเลก็ได้รบั การ
ยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมือ่ ในปี พ.ศ. 2531 คาว่า
“ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกีนนั้ หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้ าย” เพราะบางส่วนบางมุมของก้อนแคลเซียมก็มี
รูปร่างคล้ายก้อนเมฆหรือก้อนหิมะตามแต่จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็ นแอ่งรองรับนา้ แร่อณ
ุ หภูมิ
ประมาณ 35 องศาเซลเซียสทีช่ าวตุรกีนิยมนาไปอาบและดื่มกิน เพราะเชื่อว่าเป็ นนา้ แร่ธรรมชาติทม่ี ี
สรรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปัสสาวะ โรคไตและโรคไขข้ออักเสบ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
TRIPOLIS HOTELหรือเทียบเท่า
ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบาหน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)เมืองทีย่ ง่ิ ใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมีตาแหน่ งเป็ นถึงอดีตเมือง
หลวงของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย สุลต่านอาเลดิน เคย์โค
บาทความรุ่งเรืองนี้ทาให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สง่ิ ก่อสร้างเหล่านี้
ก็โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามทีไ่ ด้รบั อิทธิพลเข้ามาในเวลานัน้ ชมท่าน
ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ (CARAVANSERAI)ซึง่ เป็ นจุดพักแรมของชาวเติรก์ ในสมัยออตโตมัน
หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็ นโรงแรมข้างทางของคนเดินทางในยุคนัน้ หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็ นเหมือนรัว้
กาแพงล้อมเป็ นกรอบสีเ่ หลีย่ มอยู่กลางทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็ นพื้นทีโ่ ล่งหรืออาจจะมีบ่อนา้
ธรรมชาติ และมีส่วนทีเ่ ป็ นหลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางทีม่ าพร้อมกอง
คาราวานม้าและอูฐมักแวะพักแรมในช่วงคา่ จนรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางต่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และ
ยังเป็ นเมืองทีอ่ ดุ มไปด้วยความสวยงามของภูมปิ ระเทศ เพราะตัง้ อยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ด้วย
รูปลักษณ์ของคัปปาโดเกียทีด่ ูแปลกไม่เหมือนใคร ทาให้มคี าถามเกิดขึ้นเสมอว่า เหตุใดคัปปาโดเกียจึง
มีลกั ษณะเช่นนี้ เพราะแม้แต่ผูท้ ค่ี น้ พบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาลี คานาโซส”
ก็ยงั สงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งนี้พ้นื ทีท่ เ่ี ป็ นคัปปาโดเกียอย่างที่
เห็นทุกวันนี้เมือ่ กว่า 3 ล้านปี ก่อนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง
ก็ได้ผลักดันลาวาออกมาเป็ นจานวนมาก และทับถมทัง้ เถ้าถ่านหนาบางคละกันไป
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จนเกิดเป็ นแผ่นดินใหม่ข้นึ จากนัน้ ก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเล็กละน้อย ระยะเวลา 3 ล้านปี
ธรรมชาติจงึ สร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลกแบบคาดไม่ถงึ คัปปาโดเกียจึงกลายเป็ นเหมือนดินแดน
พิศวงทีเ่ ต็มไปด้วยแท่งหินเป็ นรูปทรงกระบอกบ้าง รูปกรวยควา่ บ้าง บางชิ้นเป็ นเหมือนปล่องหรือโดม
สูงทีค่ นสามารถเข้าไปอยู่ดา้ นในได้ และมีอยู่มากมายเหมือนเป็ นเมืองในเทพนิยาย จนชาวพื้นเมืองพา
กันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชือ่ หนึ่งว่า ปล่องไฟนางฟ้ า(FAIRY CHIMNEY)
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมระบาหน้าท้องกิจกรรมที่ควรได้สมั ผัสและอย่าพลาดให้ตวั เองต้องเสียดายในภายหลัง เพราะ
นี่คือกิจกรรมพิเศษที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์สาคัญของชาวตุรกีมาตัง้ แต่อดีต และนักท่องเที่ยวก็มกั รอ
คอยที่จะได้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ตอ้ งเป็ น “ระบาหน้าท้อง” (Belly Dance) ที่ชวนตื่นตา
ตื่นใจและรูส้ กึ สนุ กคึกคักไปกับผูแ้ สดงด้วย นักแสดงเหล่านี้ถอื ว่าเป็ นยอดฝี มอื หากโชคดีกว่านัน้ คุณ
จะไม่ได้เป็ นแค่ผูช้ มแต่อาจถูกเชิญให้ข้ นึ บนเวทีไปร่วมสนุกกับนักแสดงเหล่านี้ดว้ ยก็ได้ ฉะนัน้ นอกจาก
จะสนุกแล้วก็ยงั จะได้ประสบการณ์ดๆี และความประทับใจกลับบ้านอีกด้วย
MUSTAFA HOTELหรือเทียบเท่า
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดนิ คาร์ตคั -พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สาหรับท่านทีส่ นใจนัง่ บอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี้ โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษทั บอลลูนรอรับท่าน เพือ่ นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ท่ไี ม่ควรพลาด
กับการนัง่ บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากด้านบนพร้อมรับ
ประกาศนียบัตรทีม่ อบให้กบั ทุกท่าน
(ทัวร์นงั ่ บอลลูนนี้เป็ นทัวร์พเิ ศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูน
ประมาณท่านละ 250ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)
นาท่านเข้าชมถา้ ใต้ดนิ คาร์ตดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดิน
สมัยก่อนตอนเกิดสงคราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านชม พิพิธ ภัณ ฑ์ก ลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ที่ค รัง้ หนึ่ งเคยเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนัน้ ทีน่ ่ีจะมี
สิ่ง ก่ อ สร้างที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ศาสนาคริส ต์อ ยู่ ม ากกว่ า เมือ งอื่ น ๆ
อย่างเช่น โบสถ์เซนต์บาร์บาราทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ทส่ี ร้างขึ้น
ในยุ ค แรกๆ ที่มีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดาน
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โบสถ์ แต่เพราะเสลาที่ยาวนานทาให้สขี องภาพจืดจางลงไปมากแล้ว และ “โบสถ์แอปเปิ ล” ที่อยู่ใกล้กนั
หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนที่สสี นั จัดจ้านมากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาที่น่ี ซึ่ง
ส่วนมากเป็ นภาพที่แสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และที่ได้ช่อื เรียกว่าโบสถ์แอปเปิ ลก็เพราะด้านหน้า
ของโบสถ์มตี น้ แอปเปิ ลอยู่นนั ่ เอง รวมทัง้ ที่ “โบสถ์มงั กร” หรือที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “YilaniKilise” ก็
จะมีความน่าสนใจอยู่ทภ่ี าพวาดการต่อสูข้ องนักรบในยุคนัน้
นาท่านชมโรงงานทอพรมผลิตภัณฑ์ข้นึ ชื่อของประเทศตุรกี ทีม่ ลี วดลายทีส่ วยและประณีต ให้ท่านได้
อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าและของทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่โรงงานเครื่องประดับ(JEWELLY FACTORY)เพือ่ ให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการ
ผลิตสินค้าพื้นเมืองทีม่ คี ุณภาพและชื่อเสียงโด่งอิสระให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอังคาร่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ
2 รองจากอิสตันบูล เป็ นศูนย์กลางของทัง้ คมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SERGAH HOTELหรือเทียบเท่า
อังคาร่า-อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ งที่ สไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ใหญ่ เป็ นอันดับสองรองจาก
ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตัง้ มานานตัง้ แต่ พ.ศ. 2203 สินค้าที่มจี าหน่ ายในตลาดแห่งนี้ก็ตรงตาม
ชื่อนัน่ คือกลุ่มเครื่องเทศที่แทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็ นแถวแล้วบรรจุผงเครื่องเทศไว้จน
เต็ม เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มสี สี นั แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จงึ มักเป็ นคนพื้นที่ทจ่ี ะมาซื้อนาไปปรุงอาหาร
และยังมีสนิ ค้ากลุม่ ธัญพืชทัง้ หลาย โดยเฉพาะตระกูลถัว่ ของตุรกีจะเป็ นที่ข้นึ ชื่อมากในตลาดเครื่องเทศ
ยังมีผลไม้ทงั้ สดและแห้ง นา้ ผึ้งแท้ นา้ มันหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถิ่นชัน้ ดี และที่น่าลองชิมสาหรับ
นักท่องเที่ยวก็คือขนมพื้นเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้น ตารับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ และยังมี
ราคาถูกอีกด้วย
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
GOLDEN WAYหรือเทียบเท่า
อิสตันบูล-แกรนด์บาซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

15.35น.
วันทีส่ บิ
07.35 น.

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าทีแ่ กรนด์บาร์ซ่า ตามอธัยาศัย…นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล
(เวลาท้องถิน่ )ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK120/EK374
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ *.*.*.
ประเทศไทย
(เวลาท้องถิน่ )เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**--------------------------------------------------------**

หมายเหตุ
บริษทั ฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคา
อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง
ผูใ้ หญ่

4-13 มี.ค. / 13-22 มี.ค. / 18-27 มี.ค.
1-10 เม.ย.

10-19 เม.ย.
26, 28 ธ.ค.
14-23 เม.ย. / 30 เม.ย. – 9 พ.ค. 5-14 พ.ค.29
พ.ค. – 7 มิ.ย. / 9-18 มิ.ย.
13, 20, 27 ส.ค. / 3, 17, 24 ก.ย. /
1, 8, 15, 22, 29 ต.ค. / 5, 16, 26 พ.ย.
3, 10 ธ.ค.
3-12 ก.ค.

พักเดี่ยว เพิม่

39,900.49,900.-

9,500.39,900.-

44,900.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการ
เดินทาง ***

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย
เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ค่าทิปคนขับรถ100 USD
**กรุณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ที ่านได้รบั ถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษทั และลูกค้า**

เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาทภายใน 24 ชัว่ โมงจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะขอรับ
ลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมตั วิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ นทางบริษทั ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจาเต็มจานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจานวนตามราคาทัวร์
- กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) / ค่ าส่วนต่างกรณีทก่ี รุป๊ ออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม่ เติมจากทางบริษทั ฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท่ างสายการบินให้ระบุขอ้ ความตามเงือ่ นไขสายการบินนั้น ๆ เพือ่ จะได้
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ) ทัง้ นี้ท่ านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่
สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า
กรณีทท่ี ่านยืน่ วีซ่าแล ้ว
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน
, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้วในกรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสาร
๋
ภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษ ทั ฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม่ กี ารจองทัวร์และได้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษ ทั ทางบริษทั
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ ด้ระบุไว้ทัง้ หมด
- นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง
และช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้าน
สุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
 กรณีทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )

และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่า
จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ ในดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ใน
กรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดย
ทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจ
ผูอ้ น่ื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม
่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต
่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้


ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความ
และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ วใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

ข้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษ ทั ฯ เป็ น ตัว แทนในการจัด น าสัม มนา และการเดิ น ทางที่มีค วามช านาญ โดยจัด หาโรงแรมที่พ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้อ งถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่ องเที่ยวทัง้
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณี ท่ผี ูร้ ่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

