TURKEY โรงแรม 4 ดาว / นอนถา้ 1 คืน (10D7N)
“IST04 TURKEY BEST VALUE”
สายการบิน FULL SERVICE ETIHAD AIRWAYS (EY)

บินด้ วยสายการบิน เอติฮัด แอร์ เวย์ (EY) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

EY 407
EY 097
EY 096
EY 406

BKK(กรุงเทพ) - AUH(อาบูดาบี)
AUH(อาบูดาบี) – IST(อิสตันบูล)
IST(อิสตันบูล) – AUH(อาบูดาบี)
AUH(อาบูดาบี) - BKK(กรุงเทพ)

01.55 – 05.45
09.30 – 13.50
15.05 – 20.25
23.50 – 08.55

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (ไม่เกิ น 2 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

วันที่ 1
23.00น.

กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(-/-/-)
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ เช็คอิน Row T ประตู 9
สายการบิน Etihad Airways โดยมีเ จ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ท ฯ คอยให้ ก ารต้ อนรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ให้ คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้ อมก่อนออกเดินทาง

สนามบินอาบูดาบี (UAE) – อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟี ย –
วันที่ 2

01.55น.

อุโมงค์ เก็บนา้ เยเรบาทัน
(-/-/D)
ออกเดิ นทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุ งอาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน Etihad Airways
เที่ยวบินที่ EY 407 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

05.45น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.30น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Etihad
Airways เที่ยวบินที่ EY 097 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

13.50น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้ องถิ่นช้ ากว่า
เมืองไทยประมาณ 4 ชัว่ โมง) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
เมื องอิส ตั นบู ล (Istanbul) เป็ นเมืองที่มีความสาคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีป ระวัติศาสตร์ ยาวนานหลาย
ศตวรรษตังแต่
้ ก่อนคริสตกาล มีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทาให้ อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียง

เมืองเดียวในโลก ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่ งอนาโตเลีย)
สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ทาให้ เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะที่พิเศษ
** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้ วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้ าชมสุเหร่า **
การเข้ าชมสุเหร่า จาเป็ นต้ องแต่งกายด้ วยชุดสุภาพ และ ต้ องถอดรองเท้ าก่อนเข้ าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื ้อแขนยาวคลุมข้ อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้ าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื ้อแขนยาว ไม่รัดรูป
นาท่าน เข้ าชม สุเหร่ าสีนา้ เงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed
Mosque) การเข้ าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้ องถอดรองเท้ า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูป
ได้ ห้ ามส่งเสียงดัง และกรุณาทากิริยาให้ สารวม สุเหร่านีส้ ร้ างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี ก่อนสุลต่านอาห์
เหม็ดสิ ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ ผ้ นุ าศาสนาขึ ้นไปตะโกน
ร้ องเรียกจากยอด เพื่อให้ ผ้ คู นเข้ ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชื่อสุเหร่าสีน ้าเงินภายในประดับด้ วยกระเบือ้ งสี
ฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็ นดอกไม้ ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์ เนชั่น เป็ นต้ น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
ภายในมีที่ให้ สลุ ต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้ าต่าง 260 บาน สนามด้ านหน้ า
และด้ านนอกจะเป็ นที่ ฝังศพของกษั ตริ ย์ และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้ างที่ อานวยความสะดวกให้ กับ
ประชาชนทัว่ ไป เช่น ห้ องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ที่พกั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)
น าท่านเดิ นทางสู่ ฮิป โปโดรม (Hippodrome) คือสิ่งก่ อสร้ างจากสมัยกรี กซึ่งใช้ เ ป็ นสนามแข่งม้ า และการ
แข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคาว่า ฮิปโปส และ โดรโมส ปั จจุบันถูกนาไปใช้ ในภาษาฝรั่งเศสด้ วย
หมายถึ ง การแข่งขัน ม้ าใจกลางเมืองมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่าเสีย ดายที่ เหลือแต่ซาก
ปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิ ลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปั จจุบนั แม้ จะยิ่งใหญ่และเก่าแก่
ในสมัยโบราณสร้ างขึ ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ต้ น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7
(Column of Constantine VII) สร้ างเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ แต่บรู ณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้ นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อ
ว่าสร้ างก่อนคริสกาลมา 479 ปี เป็ นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล้ วถูกขนย้ ายมาตังที
้ ่นี่เมื่อ
ศตวรรษที่ 4 ปั จ จุบัน เหลื อ เพี ย งครึ่ งต้ น และเสาต้ น สุด ท้ า ยคื อ เสา อิ ยิ ป ต์ หรื อ เสาโอเบลิ ส (Obelisk of
Thutmose) สร้ างในช่วงก่อนคริ สตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กคือ Obeliskos หมายถึง
เหล็กแหลม เข็ม หรื อ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร้ างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่

เพียงก้ อนเดียว ฐานของเสาจะกว้ างและค่อยๆ เรี ยวแหลมขึ ้นสู่ยอดด้ านบนเป็ นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุด
จะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิยมหุ้มหรื อเคลือบด้ วยโลหะ เช่น ทองคา เหล็ก หรื อ ทองแดง เป็ นต้ น
เสาโอเบลิสก์เป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีต้นกาเนิดจากอียิปต์โบราณ เป็ นสัญลักษณ์ แห่งเส้ นทางสู่วิหารเทพ
เจ้ า ปกติจะนิยมสร้ างขึ ้นเป็ นคู่ ตังอยู
้ ่ ณ บริเวณทางเข้ าวิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรือ วิหารคาร์นคั เป็ น
ต้ น บริ เวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็ นร่องลึกด้ วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผ้ สู ร้ าง และ
เรื่ องราวของการสร้ างเพื่ อบูชาเทพเจ้ า ดังนัน้ เสาโอเบลิสก์จึงเป็ นเสมือนหนึ่งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่ง
ที่ตงของสถานที
ั้
่สาคัญ หรือสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ของอียิปต์นาท่านเข้ าชม วิหารฮาเจีย โซเฟี ย (Mosque of Hagia
Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้ างในสมัยพระเจ้ าจัสติเนียน มีหลังคาเป็ น
ยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้ าครองเมือง ได้ เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้ เป็ น
สุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกาแพงที่ปูด้วยโมเสกเป็ นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ ตก
ลงให้ วิหารฮาเกีย โซเฟี ย เป็ นพิพิ ธภัณฑ์ที่วนั นีค้ งบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ ยม โดยเฉพาะโดมที่
ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพืน้ ที่โล่งภายในใหญ่ที่สดุ ในโลก ก่อสร้ างด้ วยการใช้ ผนังเป็ นตัวรับน ้าหนัก
ของอาคารลงสู่พื ้นแทนการใช้ เสาค ้ายันทัว่ ไป นับเป็ นเทคนิคการก่อสร้ าง ที่ถือว่าล ้าหน้ ามากในยุคนัน้ (ถือเป็ น
หนึ่งในเหตุผลสาคัญที่ทาให้ วิหารฮาเกีย โซเฟี ย ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
โบราณ
นาท่าน เข้ าชมอุโมงค์ เก็บนา้ เยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้ างในปี 532 ประมาณ
1476 ปี มาแล้ ว รัชสมัยจักรพรรดิจสั ติเนียน สร้ างขึ ้นมาเพื่อทาการเก็บนา้ ที่ไหลมาจากป่ าเบลเกรด โดยมีท่อนา้
ลาเลีย งซึ่งเรี ย กว่า “Aqueduct” เพื่ อกัก เก็บ นา้ เอาไว้ ใ ช้ ในพระราชวัง อุโมงค์มีความจุน า้ ได้ มากถึ ง 80,000
ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มีความยาว 141 เมตร กว้ าง 73 เมตร มีเสาค ้ายัน 336 ต้ น แต่ละต้ นสูง 9 เมตร
มีด้วยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ต้ น) ความห่างของแต่ละต้ น คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงค์ดงั กล่าวคือ เสาหยด
นา้ ตา (The Column of Tears) ซึ่งเป็ นเสาที่มีลายแกะสลักเป็ นรูปหยดน ้าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa)
ตามความเชื่อกรีกโบราณ เมดูซ่าเป็ นนางปี ศาจที่อาศัยอยู่ใต้ ดิน เส้ นผมของเมดูซ่าเป็ น “งู” ตามตานานหากใคร
มองเห็น ใบหน้ าเธอก็ จ ะกลายเป็ นหิ น ในทัน ที แม้ แต่ตัวเธอเอง หากมองเห็น ตัวเองก็ จ ะกลายร่ างเป็ นหิ น
เช่นเดียวกัน เพื่อเป็ นการแก้ เคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตังกลั
้ บหัวหรื อตะแคง ดังนัน้ การตังรู
้ ปแกะสลัก
ดังกล่าวเป็ นการตังไว้
้ เพื่อให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เก็บนา้ ดังกล่าวนันเอง
้
แต่ละวันจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมา
แวะชมจานวนมาก โดยปลายเส้ นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงค์มีการเลี ้ยงปลาไว้ มากมาย

ค่า
พักที่

วันที่ 3
เช้ า

นักท่องเที่ยวหลายท่านก็นิยมโยนเหรียญบ้ าง เป็ นไปได้ วา่ อยากให้ กลับมาอีกครัง้ ตามความเชื่อการโยนเหรียญ
ในอ่างน ้าพุในเมืองโรม ประเทศอิตาลี
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

ม้ าไม้ เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้ าสู่เมืองเปอร์ กามัม – อะโครโปลิส
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (Troy) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมา
ตังแต่
้ ในอดีต ถูกสร้ างขึ ้นมาประมาณ 4,000 ปี ที่แล้ ว ชมม้ าไม้ จาลองแห่ งเมืองทรอย (Wooden Horse of
Troy) ม้ าไม้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สดุ จากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรีกใช้ อบุ ายส่งม้ าไม้
ให้ เมืองทรอยเพื่อเป็ นของกานัล แต่ความจริงแอบบรรจุคนมาในม้ าไม้ เพื่อเข้ ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย ให้ ทหาร
เข้ ามาตีตวั เมืองจนทาให้ เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้ านกลการศึกของนักรบ
โบราณ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ปั จจุบันเป็ นเมืองที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65
กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สดุ กว้ าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตังอยู
้ ่บนจุดแคบที่สดุ ของช่องแคบดาร์ ดาแนลส์ ใกล้ กบั

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝั่ งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่งตังอยู
้ ่ริมทะเลมาร์มาร่าตัดกับ
ทะเลอีเจียน เป็ นที่ตงของเมื
ั้
องทรอย
นาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้าขึน้ สู่ เมืองเปอร์ กามัม (Cable Car to Pergamum) ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่เหนือตัวเมือง
ชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริ เวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้ านเหนือของ
แม่น ้าไคซูส ซึ่งเป็ นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ
วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งเป็ นที่ขนานนามถึงประหนึ่งดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์ บริเวณ
เดีย วกัน วิห ารโอลิ ม เปี ยน เซอุ ส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปั จ จุบัน นี เ้ หลือแต่ส่วนฐาน
เท่านัน้ แท่นบูชาถูกนาไปเก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ชม โรงละครอะ
โครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็ นโรงละครที่ชนั ที่สดุ ในโลก ตังอยู
้ ่ในทาเลที่สวยงามที่สดุ จุผ้ ชู มได้ มากถึง
10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สงู ซึ่งเป็ นโครงสร้ างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและ
โรมัน ซึ่งผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานในสมัยนันมั
้ กเลือกที่ สงู ซึ่งมักจะเป็ นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็ นผาชัน และกลายเป็ นศูนย์กลาง
ของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื ้องล่างที่รายล้ อมป้อมปราการเหล่านี ้ ชม วิหารเอสเคลปิ ออน
(Asklepion) อยู่เบื ้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้ างถวายเอสเคลปิ ออสเทพแห่งการแพทย์
ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
MARE HOTEL , AYVALIK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4
เช้ า

เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส – บ้ านพระแม่ มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้ านเครื่องหนัง
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (Ephesus) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เมืองโบราณที่มีการ
บารุงรักษาไว้ เป็ นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็ นที่อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรี กซึ่งอพยพเข้ ามาปั กหลักสร้ าง
เมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็ก
ซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้ าครอบครองก็ได้ สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึ ้นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน
นาท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้ างทางเต็มไปด้ วยซากสิ่งก่อสร้ างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่
แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้ งที่สามารถจุผ้ ชู มได้ กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้ งานได้ จนถึงปั จจุบันนี ้ นา
ท่านชม ห้ องอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของห้ องอบไอน ้า ให้ เห็นอยู่จนถึงทุก
วันนี ้ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงามเป็ นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้ างโดยติเบริอสุ จูลิอสุ
อาควิลา อุทิศให้ กบั บิดา ชื่อ ติเบริอสุ จูลิอสุ เซลซุส ในปี 657-660 และได้ ฝังโลงศพของบิดาที่ทาจากหินเอาไว้
ใต้ หอสมุดแห่งนี ้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ บ้ านพระแม่ มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นที่สดุ ท้ ายที่พระแม่มารี อาศัยอยู่
และสิ ้นพระชนม์ในบ้ านหลังนี ้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่าเลียบชายฝั่ งทะเล
ของประเทศตุรกี ซึ่งทาให้ ในอดีต เมืองนี ้เป็ นเหมือนท่าเรือขนส่งสินค้ า เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่ อง
หนังคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่ โลก
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่ องหนัง (Leather Factory) ซึ่งประเทศตุรกีเป็ นประเทศที่มีฐานการผลิต
เครื่ องหนังคุณภาพสูงที่สุด อันดับต้ นๆของโลก ทัง้ ยังผลิตเสือ้ หนังให้ กับ แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace ,
Prada , Michael Kors อีกด้ วย อิสระให้ ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ สินค้ าพื ้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5
เช้ า

ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีนา้ พุเกลือแร่
ร้ อนไหลทะลุขึ ้นมาจากใต้ ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสูห่ น้ าผา จนเกิดผลึขึ ้นกึ่ง
สถาปั ตยกรรม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่านเดิ น ทางสู่ ปราสาทปุ ย ฝ้ าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน า้ พุเ กลือแร่ ร้อนนี ไ้ ด้ ก่ อให้ เ กิ ด
ทัศนียภาพของน ้าตกสีขาวเป็ นชันๆหลายชั
้
นและผลจากการแข็
้
งตัวของแคลเซียมทาให้ เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราว
หิ มะขวางทางน า้ เป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก บริ เ วณเดีย วกัน จะเป็ น เมื อ งโบราณเฮี ย ราโพลิส
(Hierapolis) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้ างล้ อมรอบบริเวณที่เป็ นน ้าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการ
รักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ ทาให้ เมืองนี ้เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่
ทั่วไป บางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์ เตอร์ ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล
สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้ น

ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6
เช้ า

คอนย่ า – พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบาหน้ าท้ อง
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่านเดิ นทางสู่ เมื องคอนย่ า (Konya) (ใช้ เ วลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจัก รเซลจุก ระยะทาง 400 กิ โ ลเมตร ระหว่า งทางแวะชม ที่ พัก ของกองคาราวานในสมัย โบราณ
(Caravansarai) เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้ นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า (Mevlana Museum) เดิมเป็ นสถานที่นกั บวชในศาสนาอิสลามทาสมาธิ
โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุย่ ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่
อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลม
สีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา นาท่านเดินทาง
สู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นบริเวณที่อยู่ระหว่าง ทะเลดา กับ
ภูเ ขาเทารุ ส มี ค วามส าคัญ มาแต่โ บราณกาล เพราะเป็ นส่ว นหนึ่ง ของเส้ น ทางสายไหม เส้ น ทางค้ าขาย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็ นพื ้นที่พิเศษ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เมื่อประมาณ 3 ล้ านปี มาแล้ ว ทาให้ ลาวาที่พ่นออกมา และเถ้ าถ่านจานวนมหาศาล กระจายไปทัว่ บริเวณทับถม
เป็ นแผ่นดินชันใหม่
้ ขึ ้นมาจากนันกระแสน
้
า้ ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ ร่วมด้ วยช่วยกัน กัดเซาะกร่อนกินแผ่นดิน
ภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล้ านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้ วยหินรูปแท่ง
กรวย (คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื ้นเมืองเรีย กขาน
กันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็ นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชน
เผ่ารุ่นแรกๆ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี ้) แปลว่า “ดินแดนม้ าพันธุ์ดี” และในปั จจุบนั นี ้ก็ยงั เลี ้ยงม้ ากันอยู่บริเวณ
นี ้ อีกทัง้ ยังมีเมืองใต้ ดินที่ซ่อนอยู่ใต้ เมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็ นเมืองใต้ ดินโบราณที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกก็วา่ ได้ เพราะ
ที่เมืองใต้ ดินแห่งนีข้ ดุ ลึกลงไปถึง 10 ชัน้ ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ ดินยังแบ่งซอยเป็ นห้ องย่อย
เฉพาะที่เมืองคัปปาโดเกียมีเมืองใต้ ดนิ มากถึง 15 แห่งและถ้ ารวมทังเมื
้ องอื่นๆ ด้ วยก็เกือบๆ 200 แห่งเลยทีเดียว
และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้ วย ซึ่งภายในเมืองใต้ ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห้ องนอน

ห้ องนา้ ห้ องอาหาร ห้ องประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อนา้ บางห้ องเป็ นห้ องโถงกว้ างว่ากัน ว่าสามารถจุคนได้
มากกว่า 30,000 คน เลยทีเดียว ด้ วยความอัศจรรย์ใต้ พิภพแห่งนี ้ ทางองค์กรยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนเมืองใต้ ดิน
แห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานที่มรดกโลกอีกด้ วย และบุตรของเมฟลาน่าด้ วย
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ พร้ อม ชมการแสดงโชว์ ระบาหน้ าท้ อง (Belly Dance) ซึ่งเป็ นการ
เต้ น ราที่ เก่ าแก่อย่างหนึ่ง เกิ ด ขึน้ มาเมื่อประมาณ 6,000 ปี ในดิน แดนแถบอียิป ต์และเมดิเตอร์ เรเนีย น นัก
ประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุม่ สาคัญที่ได้ อนุรักษ์ ระบาหน้ าท้ องให้ มีมาจนถึงปั จจุบนั และ
การเดินทางของชาวยิปซีทาให้ ระบาหน้ าท้ องแพร่หลาย มีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จน
กลายมาเป็ นระบาหน้ าท้ องตุรกีในปั จจุบนั

พักที่

BURCU KAYA , CAPPADOCIA โรงแรมถา้ จาลอง(STONE CONCEPT) หรือเทียบเท่ า

นครใต้ ดนิ – พิพทิ ธภัณฑ์ เกอราม่ า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค /
วันที่ 7

เครื่องประดับ – เมืองอังการ่ า
(B/L/D)
** แนะนาโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่ รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
** สาหรับท่ านใดที่สนใจขึน้ บอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้ องออกจาก
โรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้ องถิ่นมารับไปขึน้ บอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปา
โดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในการ
ขึน้ บอลลูนอยู่ท่ ีท่านละ ประมาณ 250 เหรี ยญดอลล่ าร์ สหรั ฐ (USD.) ขึน้ อยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ
ประกันอุบัติเหตุท่ ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ ครอบคลุมการขึน้ บอลลูน และ เครื่ องร่ อนทุกประเภท
ดังนัน้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของท่ าน **

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครใต้ ดิน (Underground City) เป็ นสถานที่ที่ผ้ นู ับถือศาสนาคริ สต์ใช้ หลบภัยชาวโรมัน ที่
ต้ องการทาลายร้ างพวกนับถือศาสนาคริ สต์ เป็ นเมืองใต้ ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชัน้ แต่ละชัน้ มีความกว้ าง
และสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้ องๆ มีทงั ้ ห้ องครัว ห้ องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้ องโถงสาหรับใช้ ประชุม มีบ่อน ้า
และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้ างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้ างแคบจน
เดินสวนกันไม่ได้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริเวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโต
เลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตังอยู
้ ่ในบริเวณที่เป็ นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของผู้คนมาตังแต่
้ สมัยโรมัน และเป็ นที่ที่ชาวคริส
เตียนยุคแรกใช้ ในการเป็ นที่ หลบหนีภยั จากการไล่ทาร้ ายและสังหารก่อนที่คริ สต์ศ าสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้ รับ
การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้ จากคริ สต์ศาสนสถานจานวนมากมายที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริเวณนี ้
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้ านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล ้าค่าแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กลางแจ้ ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ่งองค์กรยูเนสโก ได้ ขึ ้น
ทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งแห่งนี ้ ให้ เป็ นมรดกโลก ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ น
ความคิดของชาวคริ สต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้ างโบสถ์ และยังเป็ นการ
ป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้ วยกับศาสนาคริสต์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซซิ าร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้ เป็ นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบ
เขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุษย์ไปเกือบทัว่ ทังภู
้ เขา เพื่อเอาไว้ เป็ นที่อาศัย และถ้ า
มองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริ เวณที่สงู ที่สดุ ของบริ เวณโดยรอบ ดังนัน้ ในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ ทาหน้ าที่เป็ นป้อม
ปราการที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้ สอดส่องข้ าศึกยามมีภยั อีกด้ วย
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครื่ องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ ท่านได้ ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้ าพืน้ เมืองที่มีคณ
ุ ภาพและ
ชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าได้ ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่ า (Ankara) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือ
ที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ ว่า Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบัน และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจาก
เมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตังอยู
้ ่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่
ห่างจากเมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐบาลกลาง
ส่วนราชการต่างๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ
ค่า
พักที่

วันที่ 8
เช้ า

บริการอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์ เช – ล่ องเรือช่ องแคบบอสฟอรัส
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็ นเมืองที่มีความสาคัญที่สดุ ของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์
ยาวนานหลายศตวรรษตังแต่
้ ก่อนคริ สตกาล มีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทาให้ อิสตันบูลเป็ น
เมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย

(ฝั่ งอนาโตเลีย) สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง้ 2 ทวีป ทาให้ เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะที่
พิเศษ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าชม พระราชวังโดลมาบาห์ เช (Dolmabahce Palace) สร้ างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit)
ในปี 2399 ใช้ เวลาสร้ างถึง 30 ปี สร้ างด้ วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาว
ถึง 600 เมตร ตังอยู
้ ่ริมชายฝั่ งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่ งทวีปยุโรปจุดเด่นของพระราชวังแห่งนี ้
คือ มีการประดับตกแต่งด้ วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทงั ้ เฟอร์ นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่ องแก้ วเจียระไน
และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มีชื่อเสียงมาก ได้ แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากประเทศอังกฤษที่สงั่ ทา
จากแก้ วคริสตัลขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือ
ผืนเดียวที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ ้นห้ องโถงตรงราวทาด้ วยไม้ วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทาด้ วย
แก้ วคริสตัล พรมชันเลิ
้ ศราคาแพงที่สดุ ในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เครื่องแก้ วเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดี
ที่สดุ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียิปต์มาทาห้ องอาบน ้า (ซาวน่า) ในรูปแบบที่เรียกว่า เตอร์กิชบาธ
เฟอร์นิเจอร์ทกุ ชิ ้นที่ประดับประดาอยู่ในพระราชวังแห่งนี ้คือเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สดุ จากทัว่ ทุกมุมในโลก ที่น่าสังเกต
คือมีนาฬิกาวางประดับไว้ มากมาย ทุกเรื อนจะชี ้บอกเวลา 09:06 น. อันเป็ นเวลาที่ประธานาธิบดีมสุ ตาฟา เค
มาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ที่
น่าสนใจคือ รูปสุลต่านอับดุล อาซิส ผู้มีรูปร่างใหญ่มาก สูง 195 เซนติเมตร มีนา้ หนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬา
มวยปลา้ ขี่ม้า ยิ่ งธนู เป็ นสุลต่านองค์แรกที่ เสด็จ เยือนต่างประเทศ เช่น อียิ ป ต์ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม
เยอรมนี ออสเตรี ย และฮังการี ที่น่าทึ่งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดังเดิ
้ ม มิได้ ถูก
ขโมยหรือทาลายเสียหาย การเข้ าชมภายในพระราชวังก็ต้องเข้ าชมเป็ นคณะ เป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของ
วังนาชมทีละห้ องทีละอาคาร มีเจ้ าหน้ าที่คอยควบคุมอยู่ท้ายคณะ คอยดูแลไม่ให้ แตกแถวไม่ให้ อยู่ห้องใดห้ อง
หนึ่งนานเกินไป ไม่ให้ จับต้ องสิ่งของต่างๆ และต้ องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้ าทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้ พืน้
ปาร์เกต์อนั สวยงามต้ องสึกหรอ รวมทังพื
้ ้นพรมอันล ้าค่าเสียหาย บริเวณรอบนอกยังมีประตูทางเข้ า หอนาฬิกา
สวนริมทะเล อุทยานดอกไม้ น ้าพุ สระน ้า รูปปั น้ รูปสลักต่างๆ วางประดับไว้ อย่างลงตัว น่าชื่นชมในรสนิยมของ
สุลต่านแห่งออตโตมันเป็ นอย่างยิ่ง ** เวลาเปิ ด-ปิ ด 09.00-16.00 น. (ปิ ดทุกวันพฤหัสบดี) **

นาท่าน ล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส (Bosphorus Cruise) ซึ่งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (The Black
Sea) กับทะเลมาร์ มาร่า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้ างเริ่ มตังแต่
้ 500
เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบนี ้ ถือว่าเป็ นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซึ่ง
นอกจากความสวยงามแล้ ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีก
ด้ วย ขณะล่องเรื อท่านจะได้ เ พลิดเพลิน กับ ทัศนี ย ภาพอัน สวยงามของริ มฝั่ งช่องแคบแห่งนี ้ ไม่ว่าจะเป็ น
พระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้ านเรือนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐี ทงหลาย
ั้
ค่า
พักที่

วันที่ 9
เช้ า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

สไปซ์ มาเกต - สนามบินอิสตันบูล – สนามบินอาบูดาบี
(B/-/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สไปซ์ บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตังอยู
้ ่ใกล้ กบั สะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็ น
ตลาดในร่มและเป็ นตลาดที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็ นส่วน
หนึ่งของศูนย์การค้ าเยนี คามี สินค้ าที่จาหน่ายส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังมีถวั่ คุณภาพดีชนิด
ต่างๆ รังผึ ้ง น ้ามันมะกอก ไปจนถึงเสื ้อผ้ าเครื่องประดับอีกด้ วย
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอสิ ตันบูล ประเทศตุรกี

15.05น.

ออกเดิ นทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุ ง อาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน Etihad Airways
เที่ยวบินที่ EY 096 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

20.25น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

23.50น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบิน
ที่ EY 406 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่ 10
08.55 น.

กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(-/-/-)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดที่จาเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถาม
เจ้ าหน้ าของบริษัท ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบ
ในวันจองทัวร์ ทงั ้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว ไม่ ใช้ ต๋ วั
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน เพิ่ม เครื่องบิน
2-3 ท่ าน
(เด็กอายุไม่ เกิน
12 ปี )
อัตรา
อัตรา
อัตราท่ านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่ าน ห้ องละ ท่ านละ
อัตราเด็ก ท่ านละ
ละ

20 – 29 มกราคม 62

29,999

29,999

29,999

7,500

14,900

06 – 15 กุมภาพันธ์ 62

29,999

29,999

29,999

7,500

14,900

04 - 13 มีนาคม 62

29,999

29,999

29,999

7,500

14,900

10 – 19 มีนาคม 62

30,999

30,999

30,999

7,500

14,900

19 – 28 มีนาคม 62

30,999

30,999

30,999

7,500

14,900

** อัตรานีย้ งั ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 ดอล
ล่ าร์ สหรัฐ (USD) ต่ อ ทริป ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นีท้ ่ านสามารถให้ มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน
โดยส่ วนนี ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่ อนเดินทางทุกท่ าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มีท่นี ่ ังบนเครื่องบิน)
** ท่ านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์ เดินทางไป เพื่อการท่ องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่
จาเป็ นต้ องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 30 วัน ต่ อครัง้ **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้ กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่ างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่ าบริการนี ้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบิน
และค่าภาษี น า้ มัน ทุก แห่ง กรณี ต้ องการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ย นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ ย วใด เที่ ย วหนึ่ง
กรุ ณ าติดต่อเจ้ าหน้ าที่เ ป็ นกรณีพิเศษ โดยอ้ างอิงค่าใช้ จ่ายการจองทัวร์ แบบ ไม่ใ ช่ตั๋วเครื่ องบิน ตามที่ ตามที่ ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้องเครื่องบิน สายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ ท้องเครื่องบิน โดยมีนา้ หนักไม่ เกิน 30 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก.
(ไม่จากัดจานวนชิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้เจ้ าหน้ าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดเส้ นทางตามรายการระบุ

 ค่าโรงแรมที่พัก ระดับมาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้ อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้ โรงแรมตามรายการที่ ระยุเต็ม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
เป็ นเมืองใกล้ เคียงแทน อ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี ้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบีย้ ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี ้ ไม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้ อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นีท้ ่านสามารถให้ มากกว่านี ้ได้ ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนี ย มในกรณี ที่ก ระเป๋ าสัมภาระที่ มีน า้ หนัก เกิ นกว่าที่ สายการบิ น นัน้ ๆก าหนดหรื อสัมภาระใหญ่ เกิ นขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้ องการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้ บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ที่สายการบินเป็ นผู้กาหนด
× ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี ้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทัน ที หากยังไม่ได้ รับ ยอดเงิ น ตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จ ะต้ องเดิน ทางในพีเ รี ย ดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้ องทาจองเข้ ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้ สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
 กรณีลกู ค้ าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆในกรณีที่
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
** ยกเว้ น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้ วทัง้ หมดทังนี
้ ้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์สว่ นใดส่วนหนึ่งให้ ท่านได้ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ฯลฯ
 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าที่ออกเอกสารเรียบร้ อยแล้ ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงทังหมด
้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
 กรณี ต้องการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวัน เดิน ทาง (เลื่อนวัน เดิน ทาง) ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการหัก ค่าใช้ จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ ตามจาเป็ นต้ องมีขึ ้นต่า อย่างน้ อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริ ษัทยินดีที่จะประสานงาน
เพื่อให้ ทกุ ท่านเดินทางตามความประสงค์ตอ่ ไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้
ท่านทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทังนี
้ ้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
ทุกครัง้ หากท่านลางานแล้ วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ ท่านต้ องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณ าติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้ องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่วนนี ้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นใดๆทังสิ
้ ้น
 กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื ้อสัตว์ หรือ แพ้ อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
 กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตังแต่
้ ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้ า กรณีมี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริงที่เกิดขึ ้นกับผู้เดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้ อมสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้ กบั เจ้ าหน้ าที่หลังจากชาระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ งรายนามคูน่ อนกับเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบ
 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรียบร้ อยแล้ ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้ อยแล้ ว ทางบริษัทจะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ ทา่ น
อย่างน้ อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง

 อัตราทัวร์ นี ้ เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้ องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้ องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ น
กรณีพิเศษ
 ทางบริ ษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้ กับลูกค้ าที่ไม่ร้ ูจักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้ องชาระค่า
ห้ องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้ องมีอายุใช้ งานได้ คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ ทิปถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้ บริ การจะต้ องหวังสินนา้ ใจ
เล็กๆน้ อยๆ เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ ท่านเตรียมค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้เพื่อมอบให้ เล็กๆน้ อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้ เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ ต้องใช้ ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรื อ ใช้ รองเท้ าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้ อนเข้ าตา อาจทาให้ ระคายเคืองตาได้
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้ าของสายการบิน เงื่อนไขการให้ บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้ น โดยส่วนนี ้ทางบริษัทจะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ หากกรณีที่จาเป็ นจะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี ้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ในบริ การบางส่วน หรื อ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้ รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้ จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้ าทังหมดแล้
้
ว
 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้ อยแล้ วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้ าหน้ าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้ เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน ้า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้ าใดหน้ าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ทางสายการบิน
หรื อ เจ้ าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ
ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้ อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระ
ทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ ฉบับเก่าไปอ้ างอิง และ ยืนยันด้ วย พร้ อมกับแจ้ งมาที่บริษัท
เร็วที่สดุ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ สง่ เอกสารมาที่บริษัทเรียบร้ อยแล้ ว กรณีที่ยงั ไม่แ
(ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีค่าใช้ จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้ อยแล้ ว ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงทังหมด
้
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตวั๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
 เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่องบิน กรณีลกู ค้ าเดินทางด้ วยกัน กรุณาเช็คอินพร้ อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สดุ
ให้ ท่านได้ นงั่ ด้ วยกัน หรือ ใกล้ กนั ให้ มากที่สดุ
 ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้ องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้ ห้องพักแบบห้ องพักเดี่ยว (Single) และห้ องคู่ (Twin/Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้ องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ติดกันเสมอไป)
 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรื อ เข้ าเมือง (ห้ ามไม่ให้ เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิ
้ ้น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าใช้ จ่ายให้ ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทังสิ
้ ้น
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใดๆทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทผู้จดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
 บริ ษั ท ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิด กรณีค วามล่าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิก บิน , การ
ประท้ วง , การนัด หยุด งาน , การก่ อการจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัท

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการเรี ย กเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ง ของไว้ ที่ โรงแรมและจ าเป็ นต้ องส่ง มายัง จุด หมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้ องการ
 รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษั ทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
*เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กับทางบริษัทฯแล้ วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทัง้ หมดนีแ้ ล้ ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้ วางใจ ให้ เราบริการ **

