รหัสโปรแกรม : 23403 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
TK 069
BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิ สตันบูล)
23.00 – 05.10+1
TK 068
IST(อิ สตันบูล) – BKK(สุวรรณภูมิ)
01.55 – 15.25
**โหลดกระเป๋าสัมภาระน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. ( 1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** วัคซีนทีเ่ ดินทางได้ ทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน และสามารถเป็ นวัคซีนสูตรไขว้ได้ **
** ลูกค้า 15-20 ท่านใช้รถ 27 ทีน่ งั ่ / จานวน 20-25 ท่านใช้รถ 35 ทีน่ งั ่ / มากกว่า25 ท่าน ใช้รถ 45 ทีน่ งั ่
** เอกสารสาหรับการเดินทางเข้าประเทศตุรกี
1.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด คือ วัคซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่มหรือ E-VACCINE PASSPORT ก็
ได้(สามารถทาการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ทส่ี าธารณสุขจังหวัด)
**ลูกค้าจัดเตรียมเอง**
2.ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ของประเทศตุรกี ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง
่
**ทางทัวร์จดั การให้**
** เอกสารสาหรับการเดินทางกลับประเทศไทย
1.ลงทะเบียนผ่านระบบ THAILAND PASS **ลูกค้าจัดเตรียมเอง**

DAY 1
20.00

23.00

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู 9
สายการบิ น TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK 069 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัวโมง
่ **

DAY 2 อิ สตันบูล – บูรซ์ ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม –คูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี
(–/L/D)
05.10

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ สตันบูล เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูรซ์ ่าร์ (BURSA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)เป็
่
นเมืองทางตะวันตกเฉียง
เหนือ ของประเทศตุ รกี ห่ างจากชายฝั ง่ ทะเลมาร์มะราไปทางทิศ ตะวันออกเฉี ยงใต้ 21 กม. เป็ นเมือ งที่มี
ประชากรมากเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ เป็ น
เมืองหลวงของจักรวรรดิออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1326 ถึง 1365
นาท่านชมความงามของ มัสยิ ดเก่าแก่ของเมืองบูรซ์ ่า (GRAND MOSQUE) หรือสุเหร่าสีเขียวภายในจะพบ
กับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มสี สี นั ลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่ าง
พิสดาร ทัง้ ลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตัว เมือ งที่ใ นอดีต กษัต ริย์ท่ีเ คยปกครองอาณาจัก รออตโตมาน ได้ใ ช้เ มือ งนี้เ ป็ น ที่ฝั งศพ และ
นอกจากนัน้ ยังถูกตกแต่งให้เป็ นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ทเ่ี ขียวชอุ่มเป็ นจานวนมาก จนได้ช่อื ว่าเป็ น
เมืองทีม่ สี เี ขียว GREEN BURSA สุสานสีเขียว GREEN TOMB สุเหร่าสีเขียว หรือ YESIL MOSQUE สถานที่
ศักดิ ์สิทธิทางศาสนา
์
ที่มคี วามสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421
โดยสถาปนิก ชื่อ HACI IVAZ PASA โดยใช้รูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่น
ด้วยการใช้กระเบือ้ งหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบือ้ งโมเสคสีฟ้า
เขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยงั มีทบ่ี รรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่
แห่งนี้จงึ ถือได้ว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมทีท่ รงคุณค่าของประเทศตุรกี

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
เมืองท่าเลียบชายฝัง่
ทะเลของประเทศตุรกี ในอดีตเมืองนี้เป็ นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้า เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนัง
คุณภาพสูงส่งออกทัวโลก
่
จากนัน้ นาท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ุดท้ายทีพ่ ระแม่มารีมา
อาศัยอยู่และสิน้ พระชนม์ในบ้านหลังนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขาสูงเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิที์ ค่ ริสต์ศาสนิกชนจะต้องหาโอกาส
ขึน้ ไปนมัสการให้ได้สกั ครัง้ ในชีวติ

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
CARINA HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3 ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่ งทอ – ปราสาท
ปุยฝ้ าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิ ส
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิ ตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรกีเป็ นประเทศที่มฐี านการ
ผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงทีส่ ุดอันดับต้นๆของโลก ทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น VERSACE
, PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (EPHESUS) เมืองโบราณทีม่ กี ารบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง
เคยเป็ นที่อยู่ของชาวโยนก (LONIA) จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6
ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อ
โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึน้ เป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิง่ ก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ท่แี ล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละคร
กลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้ าแบบ
โรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ งั คงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุส
(LIBRARY OF CELSUS) มีความสวยงามเป็ นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริอุส จูลอิ ุส อาควิลา อุทศิ
ให้กบั บิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลอิ ุส เซลซุส ในปี 657-660และได้ฝังโลงศพของบิดาทีท่ าจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ นี ้ าพุเกลือ
แร่รอ้ นไหลทะลุขน้ึ มาจากใต้ดนิ ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนทีไ่ หลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึ ก
ขึน้ กึง่ สถาปั ตยกรรม
แวะชมโรงงานสิ่ งทอ ทีเ่ ป็ นสินค้าขึน้ ชื่อของเมืองตุรกี ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าคุณภาพดีจากโรงานผูผ้ ลิต

นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ได้ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพของน้ าตกสีขาวเป็ นชัน้ ๆหลายชัน้ และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาว
ราวหิมะขวางทางน้ าเป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเป็ น เมืองโบราณเฮี ยราโพลิ ส
(HIERAPOLIS) เป็ นเมืองโรมันโบราณทีส่ ร้างล้อมรอบบริเวณทีเ่ ป็ นน้ าพุเกลือแร่รอ้ น ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณ
ในการรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพัง
กระจายอยู่ทวไป
ั ่ บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอ
พอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
TRIPOLIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4 เมืองอิ สปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – คัปปาโดเกีย – ระบาBELLY DANCE (B/L/D)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ สปาร์ตา (ISPARTA) เป็ นที่รู้จกั กันในนาม “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” เนื่องจากเมือง
แห่ ง นี้ ป ลู ก ดอกกุ ห ลาบส่ง ออกให้ก ับ ประเทศฝรัง่ เศส เพื่อ ผลิต น้ า หอม น าท่ า นเดิน ทางสู่ หมู่บ้า นคู ยู ช ัก
(Kuyucak Village) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ แต่หอ้ มล้อมไปด้วยสีม่วงสวยงามของดอกลาเวนเดอร์
นาท่านเทีย่ วชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (LAVENDER FARM) พร้อมบานสะพรังสวยงามเต็
่
มทีใ่ นช่วงปลายเดือน
มิถุนายน ถึงต้นเดือนสิงหาคม (ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่ตามสภาพอากาศ) ซึ่งบริเวณเมืองนี้ เป็ นพืน้ ทีล่ ุ่มสลับกับภูเขาราย
ล้อ ม จึงมีพ้นื ที่ใ นการปลู ก ดอกไม้ ผลไม้ต ามฤดูกาลอย่างมากมาย ให้ท่านได้อิสระได้เก็บภาพบรรยากาศ
สวยงามภายในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ตามอัธยาศัย

เที่ยง

คา่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 400 กิโลเมตร
ระหว่างทางแวะชม ที่พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ (CARAVANSARAI) เป็ นสถานที่พกั แรมของกอง
คาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เป็ นบริเวณทีอ่ ยู่
ระหว่าง ทะเลดา กับ ภูเขาเทารุส มีความสาคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม
เส้นทางค้าขายแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ทีท่ อดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็ นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ที่เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว ทาให้ลาวาทีพ่ น่ ออกมา และเถ้าถ่านจานวนมหาศาล กระจาย
ไปทัวบริ
่ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชัน้ ใหม่ขน้ึ มาจากนัน้ กระแสน้ า ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัด
เซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมปิ ระเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่
เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย
จนชนพืน้ เมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้ า” (FAIRY CHIMNEY) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)
เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆ ทีอ่ าศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุด์ ”ี และใน
ปั จจุบนั นี้กย็ งั เลี้ยงม้ากันอยู่บริเวณนี้ อีกทัง้ ยังมีเมืองใต้ดนิ ทีซ่ ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็ นเมืองใต้ดนิ
โบราณทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดนิ แห่งนี้ขดุ ลึกลงไปถึง 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายใน
เมืองใต้ดนิ ยังแบ่งซอยเป็ นห้องย่อย เฉพาะทีเ่ มืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ดนิ มากถึง 15 แห่งและถ้ารวมทัง้ เมือง
อื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ่งภายในเมืองใต้
ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห้องนอน ห้องน้า ห้องอาหาร ห้องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อน้า บางห้องเป็ น
ห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้วยความอัศจรรย์ใต้พภิ พแห่งนี้ ทาง
องค์กรยูเนสโกได้ขน้ึ ทะเบียนเมืองใต้ดนิ แห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานทีม่ รดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟ
ลาน่าด้วย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ พร้อม ชมการแสดงโชว์ระบาหน้ าท้อง (BELLY DANCE) ซึ่งเป็ นการ
เต้นราที่เก่าแก่อ ย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อ ประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียปิ ต์และเมดิเตอร์เรเนียน นัก
ประวัตศิ าสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญทีไ่ ด้อนุรกั ษ์ระบาหน้าท้องให้มมี าจนถึงปั จจุบนั และ
การเดินทางของชาวยิปซีทาให้ระบาหน้าท้องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะทีโ่ ดดเด่น สวยงาม จน

พักที่

กลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั (การแสดงอาจจะมีการยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิไม่
์
คืนค่าใช้จ่ายในการแสดงถ้ามีการยกเลิก)
MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถา้ หรือเทียบเท่า

DAY 5 นครใต้ดิน – พิ พิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบ
เขาอุซิซาร์ – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการา
(B/L/D)
** แนะนาโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
1. สาหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้องออกจากโรงแรม
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิน่ มารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุม
หนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชัวโมง
่
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในการขึ้นบอลลูนอยู่ท่ที ่านละ
ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตั เิ หตุทร่ี วมอยู่ในโปรแกรม
ทัวร์ ไม่ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่าน

2. รถจี๊ปทัวร์ (Jeep Tour) สาหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดิน
โปรแกรมจาเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิน่ มารับ เพือ่ ชมความสวยงาม
โดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพื้นดินในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่บนรถจี๊ป
ประมาณ 1 ชัวโมง
่
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในการนัง่ รถจี๊ปอยู่ท่ี ท่านละ 120 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึน้ อยู่กบั
ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตั เิ หตุทร่ี วมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้น
บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่าน

3. รถคลาสสิค ทัว ร์ (Classic Tour) ส าหรับ ท่ า นใดที่ส นใจชมความสวยงามของเมือ งคัป ปาโดเกีย บริเ วณ
ภาคพื้นดิน โปรแกรมจาเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 – 06.00 น. โดยมีรถท้องถิน่ มารับ เพื่อชม
ความสวยงามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกียบริเวณภาคพืน้ ดินในบริเวณทีร่ ถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยู่
บนรถคลาสสิค ประมาณ 1 ชัวโมง
่
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนัง่ รถอยู่ท่ี ท่านละ 100 เหรียญดอลลาร์ส หรัฐ
(USD) ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตั เิ หตุทร่ี วมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่
ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่าน

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครใต้ ดิน (UNDERGROUND CITY) เป็ นสถานที่ท่ผี ู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัย ชาว
โรมัน ทีต่ ้องการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เป็ นเมืองใต้ดนิ ทีม่ ขี นาดใหญ่ มีถงึ 10 ชัน้ แต่ละชัน้ มีความ
กว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้องๆ มีทงั ้ ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสาหรับใช้ประชุม มี
บ่อน้า และระบบระบายอากาศทีด่ ี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลกึ และทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบ
จนเดินสวนกันไม่ได้

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (GOREME) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตัง้ อยู่ในบริเวณทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานของผูค้ นมาตัง้ แต่สมัยโรมัน และเป็ นทีท่ ช่ี าวค
ริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่ หลบหนีภยั จากการไล่ทาร้ายและสังหารก่อนทีค่ ริสต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาทีไ่ ด้รบั
การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ทีจ่ ะเห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจานวนมากมายทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณนี้
เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้าค่าแห่งหนึ่ง ทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME) ซึ่งองค์กรยูเนสโก
ได้ขน้ึ ทะเบียนพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้ ให้เป็ นมรดกโลก ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่
เป็ นความคิดของชาวคริสต์ทต่ี ้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ น
การป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอ่นื ทีไ่ ม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิ ค (CERAMIC FACTORY) และ
โรงงานเครื่องประดับ (JEWELLY FACTORY) เพือ่ ให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธกี ารผลิตสินค้าพืน้ เมืองที่มี
คุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ (UCHISAR VALLEY)ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็ นหุบเขาคล้าย
จอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งนี้มรี พู รุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมอื มนุษย์ไป
เกือบทัวทั
่ ง้ ภูเขา เพือ่ เอาไว้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย อุชซิ าร์ คือ บริเวณทีส่ งู ทีส่ ุดของบริเวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุชิ
ซาร์ มีไว้ทาหน้าทีเ่ ป็ นป้ อมปราการทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เป็ นทะเลสาบน้าเค็มทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 2 ของตุรกี ซึง่
เป็ นทะเลสาบน้ าเค็มทีม่ เี ปอร์เซ็นต์ของเกลือสูง หากเดินทางไปเทีย่ วทะเลสาบเกลือในหน้าร้อน น้าทะเลสาบจะ
เหือดแห้งเหลือเพียงแต่กองเกลือที่ตกผลึกเป็ นแผ่นหนาหลายสิบ เซนติเมตร มองเห็นเป็ นพื้นสีขาวสุดสายตา
และทีท่ ะเลสาบเกลือแห่งนี้ยงั เคยเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาหนัง Star War อีกด้วย

คา่
พักที่

นาท่านเดินทางท่องเทีย่ ว อังการา (ANKARA) เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองในประเทศตุรกีรอง
จากอิสตันบูล เมืองอังการาเป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการและสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ
บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
THE ANKARA HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6 สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติ รก์ – อิ สตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส –
ตลาดสไปซ์
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติ รก์ (ATATURK MAUSOLEUM) เป็ นอนุสรณ์สถานและ
สุสานของ มุสตาฟา เคมาล อตาเติรก์ ซึง่ เป็ นผูน้ าในสงครามการกอบกูอ้ สิ รภาพของตุรกี หลังสงครามโลกครัง้ ที่
1 ผูก้ ่อตัง้ สาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และมุสตาฟา อิสเมท อีเนอนือ ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
ตุรกี สุสานแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 มีความสาคัญกับ
ประเทศตุรกีเป็ นอย่างมาก โดยมีการบันทึกลงธนบัตรลีร่าตุรกี ถูกพิมพ์ขน้ึ ระหว่างปี 1966 – 1987 และ ปี 1999
– 2009 ปรากฏภาพสุสานแห่งนี้บนธนบัตรลีร่าด้วย

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองอิ สตันบูล (ISTANBUL) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)เป็
่
นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดของ
ประเทศตุรกี มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตัง้ แต่ก่อนคริสตกาล มีทาเลที่ตงั ้ อยู่บริเวณช่องแคบบอส
ฟอรัส ซึง่ ทาให้อสิ ตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ทีต่ งั ้ อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง่ THRACE
ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั ง่ อนาโตเลีย) สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ทาให้เมืองอิส
ตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะทีพ่ เิ ศษ
นาท่าน ล่องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (THE
BLACK SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริม่

คา่
พักที่

ตัง้ แต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี้ ถือว่าเป็ นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีป
เอเซีย ซึง่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศ
ตุรกีอกี ด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝั ง่ ช่องแคบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ น
พระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีทงั ้ หลาย
นาท่านเดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) เป็ นตลาดเครื่องเทศตัง้ อยู่ใกล้กบั สะพานกาลาตา ที่น่ีถอื
เป็ นตลาดในร่มและเป็ นตลาดทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็ น
ส่วนหนึ่งของมัสยิดใหม่ ภายในตลาดยังมีสนิ ค้ามากมายให้ได้เลือกซือ้ อาทิ อาหาร, เครื่องเทศ, ขนมหวานของ
ตุรกี, เครื่องเพชรพลอย, ของทีร่ ะลึก, ผลไม้แห้ง และเครื่องประดับต่างๆ อีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คือขนมหวานขึน้ ชื่อของประเทศ
ตุรกี ซึง่ คนท้องถิน่ เรียกกันว่าโลคุม (Lokum) เป็ นขนมหวานทรงลูกเต๋าทีป่ ระกอบขึน้ จากแป้ งและน้ าตาล มักจะ
มีอลั มอนด์ วอลนัท ถัวพิ
่ สตาชิโอ และแมคคาเดเมียผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสชี มพูเข้ม แต่กด็ ู
จางลงไปทันทีเมื่อเสิรฟ์ กับน้ าตาลไอซิง่ ที่คลุกเคล้าประหนึ่งแป้ งฝุ่น มีรสหวาน สอดแทรกด้วยความกรอบและ
มันของถัวคุ
่ ณภาพดี ชาวตุรกีนิยมทานคู่กบั ชาร้อน หรือ ชากลิน่ แอปเปิ ล
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 7 พระราชวังโดลมาบาห์เช – บันไดหลากสี BALAT – กระเช้าสู่เขา PIERRELOTI –
BLUE MOSQUE – ฮิ ปโปโดรม – วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย – สนามบินอิ สตันบูล (B/L/–)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (ABDUL
MECIT) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัว
อาคารยาวถึง 600 เมตร ตัง้ อยู่รมิ ชายฝั ง่ ทะเลมาร์มาราในช่อ งแคบบอสฟอรัส บนฝั ง่ ทวีปยุโรปจุดเด่ นของ
พระราชวังแห่งนี้คอื มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทงั ้ เฟอร์ นิเจอร์ พรม โคมไฟ
เครื่องแก้วเจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และทีม่ ชี ่อื เสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจาก
ประเทศอังกฤษทีส่ งท
ั ่ าจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมาย
ถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึน้ ห้องโถงตรงราวทาด้วยไม้วอลนัต
ลูกกรงราวบันไดทาด้วยแก้วคริสตัล พรมชัน้ เลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย CINAR ในประเทศตุรกี เครื่อง
แก้วเจียระไนจากโบฮีเมียทีด่ ที ส่ี ุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิ ต์มาทาห้องอาบน้ า (ซาวน่า) ใน
รูปแบบทีเ่ รียกว่า เตอร์กชิ บาธ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิน้ ทีป่ ระดับประดาอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ คือเฟอร์นิเจอร์ทด่ี ที ส่ี ุด
จากทัวทุ
่ กมุมในโลก ที่น่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเป็ น
เวลาที่ประธานาธิบดีมุส ตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อ สั ญ กรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูป
ภาพเหมือ นของสุ ล ต่ า นหลายพระองค์ท่ีน่ า สนใจคือ รูปสุ ล ต่านอับ ดุล อาซิส ผู้มีรูปร่า งใหญ่ ม าก สูง 195
เซนติเมตร มีน้าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬามวยปล้า ขีม่ า้ ยิง่ ธนู เป็ นสุลต่านองค์แรกทีเ่ สด็จเยือนต่างประเทศ
เช่น อียปิ ต์ ฝรังเศส
่ อังกฤษ เบลเยีย่ ม เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ทีน่ ่าทึง่ และประหลาดใจก็คอื ทุกๆ อย่าง
ในพระราชวังเป็ นของดัง้ เดิม มิได้ถูกขโมยหรือทาลายเสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ต้องเข้าชมเป็ น

คณะ เป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนาชมทีละห้องทีละอาคาร มีเจ้าหน้า ทีค่ อยควบคุมอยู่ทา้ ยคณะ คอย
ดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่หอ้ งใดห้องหนึ่งนานเกินไป ไม่ให้จบั ต้องสิง่ ของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุม
รองเท้าทุกคน เพื่อป้ องกันไม่ให้พ้นื ปาร์เกต์อนั สวยงามต้องสึกหรอ รวมทัง้ พื้นพรมอันล้าค่าเสียหาย บริเวณ
รอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริมทะเล อุทยานดอกไม้ น้ าพุ สระน้ า รูปปั ้น รูปสลักต่างๆ วาง
ประดับไว้อย่างลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของสุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิง่ **ปิ ดทาการทุกวันพฤหัสบดี
ถ้าตรงวันปิ ดขอสงวนสิ ทธิ์ พาไปพระราชวังท๊อปกาปี แทน**

จากนัน้ ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศใหม่ ไม่เหมือนใครกับการชมเมืองอิ สตันบูล รูปแบบสไตล์เมืองเก่า ย่าน
BALAT & FENER ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ กว่า 100 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงอิ สตันบูลโดยอยู่ฝั ง่
บริเ วณเขตยุ โ รป ท่ า นจะได้ส ัม ผัส ความคลาสสิค ของตึก เก่ า ที่ป ลู ก สร้ า งตามแนวสัน เขาเล่ น ระดับ แบบมี
เอกลักษณ์ และที่สาคัญยังสวยงาม ด้วยสีสนั สดใส สะดุดตา น่ ามอง จนทาให้เกิดเป็ นมุมถ่ายรูปชิคๆ เก๋ๆ
มากมายในเขตชุมชนแห่งนี้

นาท่านไปนังกระเช้
่
าขึน้ สูเ่ นินเขาปิ แอร์ลอททิ (PIERRE LOTI HILL) เนินเขาซึง่ สามารถ
เห็นวิวของโกลเดนฮอร์น Golden Horn และเมืองอิสตันบูลได้อย่างสวยงามสุดลูกหูลูกตา
เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้าชมสุเหร่า **
การเข้าชมสุเหร่า จาเป็ นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้ แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้ แขนยาว ไม่รดั รูป
นาท่านเข้าชม สุเหร่าสี น้ าเงิ น (BLUE MOSQUE) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN
AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพ
สถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทากิรยิ าให้สารวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี ก่อน
สุลต่านอาห์เหม็ดสิน้ พระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ผุน้ าศาสนา
ขึ้นไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพื่อให้ผู้คนเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน้ าเงินภายในประดับ
ด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็ นต้น ตกแต่งอย่าง
วิจติ รตระการตา ภายในมีทใ่ี ห้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน
สนามด้านหน้ าและด้านนอกจะเป็ นที่ฝั งศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีส ิ่งก่อสร้างที่อานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนทัวไป
่ เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน้ า ทีพ่ กั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลี
เรีย (KULLIYE)

นาท่านเดินทางสู่ ฮิ ปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิง่ ก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยคาว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปั จจุบนั ถูกนาไปใช้ในภาษาฝรังเศส
่
ด้ว ย หมายถึง การแข่งขันม้าใจกลางเมือ งมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่ าเสียดายที่
เหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปั จจุบนั แม้จะ
ยิง่ ใหญ่และเก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสา
คอนสแตนตินที่ 7 (COLUMN OF CONSTANTINE VII) สร้างเมื่อไหร่ไม่มใี ครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่
10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เ ชื่อ ว่าสร้างก่อ นคริส กาลมา 479 ปี เป็ นรูปสลักงู 3 ตัว พันกัน จากเมือ ง เดลฟี
(DELPHI) แล้วถูกขนย้ายมาตัง้ ที่น่ีเ มื่อ ศตวรรษที่ 4 ปั จจุบนั เหลือเพียงครึ่งต้น และเสาต้นสุ ดท้ายคือ เสา
อิยปิ ต์ หรือเสาโอเบลิส (OBELISK OF THUTMOSE) สร้างในช่วงก่อนคริสตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์
มาจากภาษากรีกคือ OBELISKOS หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์
จะเป็ นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึน้ สูย่ อด
ด้านบนเป็ นแท่งสีเ่ หลีย่ มสีด่ ้าน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ
เช่น ทองคา เหล็ก หรือ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบลิสก์เป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะทีม่ ตี ้นกาเนิดจากอียปิ ต์โบราณ
เป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง เส้น ทางสู่ ว ิห ารเทพเจ้า ปกติจ ะนิ ย มสร้า งขึ้น เป็ นคู่ ตัง้ อยู่ ณ บริเ วณทางเข้า วิห าร
ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นัค เป็ นต้น บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็ นร่องลึ กด้วย
อักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผสู้ ร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนัน้ เสาโอเบลิสก์
จึงเป็ นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญ หรือสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิของอี
์ ยปิ ต์
นาท่านเข้าชม วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเ นียน มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหินอ่อ น
ภายในติดกระจกสี เมื่อเติรก์ เข้าครองเมือง ได้เปลีย่ นโบสถ์น่ีให้เป็ นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกาแพงที่
ปูดว้ ยโมเสกเป็ นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วหิ ารฮาเกีย โซเฟี ย เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ี
วันนี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ ยม โดยเฉพาะโดมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 4 ของโลกซึง่ มีพน้ื ทีโ่ ล่ง
ภายในใหญ่ทส่ี ุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็ นตัวรับน้ าหนักของอาคารลงสูพ่ น้ื แทนการใช้เสาค้ายันทัวไป
่

นับเป็ นเทคนิค การก่ อสร้าง ที่ถือ ว่าล้ าหน้ ามากในยุคนัน้ (ถือ เป็ นหนึ่งในเหตุผลสาคัญที่ทาให้วหิ ารฮาเกีย
โซเฟี ย ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ ) **ปิ ดทาการทุกวันจันทร์ ถ้า
ตรงวันปิ ดขอสงวนสิ ทธิ์ พาไป Taksim Square แทน**

คา่

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเข้าสูส่ นามบินอิสตันบูลเพือ่ ทาการเช็คอินกลับประเทศไทย

DAY 8 อิ สตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครือ่ งดื่มบริการบนเครือ่ งบิน)
01.55
15.25

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK 068 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************************************************
** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)

กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราการให้บริการ
กาหนดการเดิ นทาง

07 – 14 กรกฎาคม 65
09 – 16 กรกฎาคม 65
13 – 20 กรกฎาคม 65

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่ ห้อง
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
รายละเอียดไฟล์ทบิ น และ
ละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
เวลาบิน
2-3 ท่าน
(ไม่เกิ น 12 ปี ) (ไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
TK069 BKKIST 23.00-05.10
TK068 ISTBKK 01.55-15.25
TK069 BKKIST 23.00-05.10
TK068 ISTBKK 01.55-15.25
TK069 BKKIST 23.00-05.10
TK068 ISTBKK 01.55-15.25

35,999

35,999

35,999

7,000

35,999

35,999

35,999

7,000

35,999

35,999

35,999

7,000

ในกรณี ที่ Join land (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,000 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 70 ดอลล่าร์สหรัฐ
(USD) ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่จาเป็ นต้องยื่นขอ
วีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 30 วัน ต่อครัง้ **

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดย
มีน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้
เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 70 USD ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง

-

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อ ย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
- ชาระส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดิ นทาง

- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คืนเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้ อ งมาถึง

-

-

-

-

-

-

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
กรณีทท่ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ท่ีท่านเริ่มจองทัว ร์ เพื่อ ให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์

-

-

-

-

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

