ตุรกีโรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถา้ จาลอง
“ IST01 TURKEY WONDER TRIP (8D6N) ”
บินตรง FULL SERVICE TURKISH AIRLINE(TK)+บินภายใน 1 ขา

บินด้ วยสายการบิน เตอร์ กสิ แอร์ ไลน์ (TK) : ขึน้ เครื่ องสนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
TK 059
TK 2014
TK 058

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

09.20-16.15
18.05-19.45
18.35-07.50+1

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

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

9.20น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู
9 สายการบิ น TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก
ตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อิ ส ตัน บู ล ประเทศตุ ร กี โดยสายการบิน TURKISH

18.05น.

AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 059 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10
ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อตาเติ รก์ เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี
เปลี่ยนเครื่อง บิ นภายในสู่เมืองไกเซรี่ ลดเวลาการเดิ นทางไป 6 ชัวโมง
่
ไม่เหนื่ อย!!
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่

19.45น.

TK 2014
**ไฟล์ภายในอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากสายการบิ น เนื่ อ งจาก โหลดที่ นั ง่ ในแต่ ล ะวัน จะทราบ
แน่ นอนประมาณ 10 วันก่อนเดิ นทาง**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองไกเซรี่ ประเทศตุรกี ตามเวลาท้องถิน่ ช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชัวโมง)
่

16.15น.

หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ท่านเดิ นทางสู่ เมื องคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็ นบริ เวณที่อ ยู่
ระหว่าง ทะเลดา กับ ภูเขาเทารุ ส มี ความสาคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหม
เส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เป็ นพื้นที่พเิ ศษ ที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื่อ ประมาณ 3 ล้านปี มาแล้ว ทาให้ล าวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจานวนมหาศาล กระจายไปทัว่
บริ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมาจากนั้นกระแสน้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ ได้ร่วมด้วยช่ วยกัน กัดเซาะ

กร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่ าพิศวง ที่เต็ม
ไปด้วยหินรู ปแท่งกรวย (คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชน
พื้นเมื องเรี ยกขานกันว่า “ปล่ องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney) โดยชื่ อ คัปปาโดเกี ย (Cappadocia) เป็ นชื่ อเก่าแก่
ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรกๆ ที่อาศัยอยูใ่ นดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในปั จจุบนั นี้ก็ยงั เลี้ยง
ม้ากันอยูบ่ ริ เวณนี้ อีกทั้ง ยังมีเมืองใต้ดินที่ซ่อนอยูใ่ ต้เมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็ นเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกก็ว่าได้ เพราะที่เมืองใต้ดินแห่ งนี้ ขดุ ลึกลงไปถึง 10 ชั้น ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใต้ดินยังแบ่งซอย
เป็ นห้อ งย่อย เฉพาะที่เมื องคัปปาโดเกียมีเมื องใต้ดินมากถึง 15 แห่ งและถ้ารวมทั้งเมือ งอื่นๆ ด้วยก็เกือบๆ 200
แห่ งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกันระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ่ งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะ
เป็ น ห้อ งนอน ห้องน้ า ห้อ งอาหาร ห้อ งประชุ ม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อ น้ า บางห้อ งเป็ นห้อ งโถงกว้างว่ากันว่า
สามารถจุ คนได้ม ากกว่า 30,000 คน เลยทีเดี ย ว ด้วยความอัศจรรย์ใ ต้พิภ พแห่ ง นี้ ทางองค์กรยูเนสโกได้ข้ ึ น
ทะเบียนเมืองใต้ดินแห่งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานที่มรดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย
พักที่

MUSTAFA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2
นครใต้ ดิน – พิพทิ ธภัณฑ์ เกอราม่ า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่ องประดับ –
(B/L/D)
** แนะนาโปรแกรมเสริ มพิ เศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
** สาหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้ องออก
จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่ นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมือง
คัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่ งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั ่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม
ในการขึ้นบอลลูนอยู่ที่ท่านละ ประมาณ 250 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล โปรด
ทราบ ประกันอุบตั ิ เหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่องร่อนทุก
ประเภท ดังนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของท่าน **

Cappadocia

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครใต้ ดิน (Underground City) เป็ นสถานที่ที่ผนู ้ ับถื อ ศาสนาคริ สต์ใช้หลบภัยชาว
โรมัน ที่ตอ้ งการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริ สต์ เป็ นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั้น แต่ละชั้นมีความ
กว้างและสู งขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้องๆ มีท้ งั ห้องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสาหรับใช้ประชุม มี
บ่อน้ า และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยูล่ ึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบ
จนเดินสวนกันไม่ได้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่ (Goreme) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา
โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่เป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของผูค้ นมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็ นที่ที่ชาวคริ ส
เตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที่ หลบหนี ภยั จากการไล่ทาร้ายและสังหารก่อนที่คริ สต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที่ได้รับ
การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นได้จากคริ สต์ศาสนสถานจานวนมากมายที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณนี้
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่ องเซรามิคล้ าค่าแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
นาท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณ ฑ์ กลางแจ้ ง เกอราเม่

(Open Air Museum of Goreme) ซึ่ งองค์ก ร

ยูเนสโก ได้ข้ ึนทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่ งนี้ ให้เป็ นมรดกโลก ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง

ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถ้ าเป็ นจานวนมากเพือ่ สร้างโบสถ์ และ
ยังเป็ นการป้องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริ สต์

Open Air Museum of Goreme

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์

(Uchisar Valley) หุ บเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย

ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุ น มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพือ่ เอาไว้เป็ นที่อาศัย และ
ถ้ามองดีๆจะรู ้ว่าอุซิซาร์ คือ บริ เวณที่สูงที่สุดของบริ เวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทาหน้าที่เป็ นป้ อม
ปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย
นาท่านเดิ นทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory)
และ โรงงานเครื่ อ งประดับ (Jewelly Factory) เพื่อ ให้ท่านได้ชมการสาธิ ต กรรมวิธีการผลิ ตสิ นค้า
พื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

GOREME KAYA CAVE , CAPPADOCIA โรงแรมถา้ จาลอง หรือเทียบเท่า

DAY 3

คอนย่ า – พิพิธภัณฑ์ เมฟลาน่ า - ปามุคคาเล่ (B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องคอนย่ า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ซึ่ งเคยเป็ นเมือ งหลวงของ
อาณาจัก รเซลจุ ก ระยะทาง 400 กิ โ ลเมตร ระหว่า งทางแวะชม ที่ พ ัก ของกองคาราวานในสมัย โบราณ
(Caravansarai) เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
นาท่านเข้าชม

พิพธิ ภัณฑ์ เมฟลาน่ า (Mevlana Museum) เดิมเป็ นสถานที่นกั บวชในศาสนาอิสลามทา

สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพธิ ภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน
รู มี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานักแห่ งสุ ล ต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลาย
แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผูต้ ิดตาม สานุศิษย์ บิดา

Mevlana Museum

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมื องปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เมืองที่มีน้ าพุเกลือ
แร่ ร้อนไหลทะลุข้ นึ มาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรี กก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึข้ ึน
กึ่งสถาปั ตยกรรม

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่

TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุ ส – เมืองคูซาดาซี (B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้ าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของน้ าพุเกลือแร่ ร้อนนี้ ได้ก่อให้เกิด
ทัศนี ยภาพของน้ าตกสีขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี ยมทาให้เกิดเป็ นแก่งหิ นสีขาวราว
หิ ม ะขวางทางน้ า เป็ นทางยาว ซึ่ งมี ค วามงดงามมาก บริ เวณเดี ย วกัน จะเป็ น เมื อ งโบราณเฮี ย ราโพลิ ส

(Hierapolis) เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นน้ าพุเกลือแร่ร้อน ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณใน
การรักษาโรค เมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมืองนี้ เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจาย
อยูท่ วั่ ไป บางส่ วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล
สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

Cotton Castel

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมื องโบราณเอฟฟิ ซุ ส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมือ ง
หนึ่ ง เคยเป็ นที่อยูข่ องชาวโยนก (Lonia) จากกรี กซึ่ งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมืองซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นในศตวรรษที่ 6
ก่อนคริ สต์กาล ต่อมาถูกรุ กรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์ เซี ยและกษัตริ ยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่ อ
โรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุสขึ้นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหินอ่อน
ผ่านใจกลางเมื องเก่ าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่ งก่อ สร้างเมื่ อ สมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ ว่าจะเป็ นโรงละคร
กลางแจ้งที่สามารถจุผชู ้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้ าแบบโรมัน
โบราณ (Roman Bath) ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยของห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุส (Library
of Celsus) มีความสวยงามเป็ นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริ อุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบั บิดา ชื่อ ติเบ
ริ อุส จูลิอุส เซลซุส ในปี 657-660 และได้ฝังโลงศพของบิดาที่ทาจากหินเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี้

Ephesus

นาท่านเดินทางสู่ เมื องคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั่งทะเลของประเทศตุรกี ซึ่ งทาให้ในอดี ต
เมืองนี้เป็ นเหมือนท่าเรื อขนส่งสินค้า เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่ องการผลิตเครื่ องหนังคุณภาพสูงส่งออกไปทัว่ โลก
คา่

บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั

พักที่

ADA CLASS HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5
ร้ านเครื่ องหนัง - ม้ าไม้ เมืองทรอย – นั่งกระเช้ าสู่ เมืองเปอร์ กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่ องหนัง (Leather Factory) ซึ่ งประเทศตุรกีเป็ นประเทศที่มีฐานการ
ผลิตเครื่ องหนังคุณภาพสู งที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้ อหนังให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace ,
Prada , Michael Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื่ องหนัง และ สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมื องชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่
มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เดิ มมี ชื่อว่า โบกาซี่ (Bogazi) หรื อ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มีความยาว 65
กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้าง 1.3 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูบ่ นจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนลส์ ใกล้กบั
แหลมเกลิโบลูของกรี ซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลมาร์มาร่ าตัดกับ
ทะเลอีเจียน เป็ นที่ต้งั ของเมืองทรอย
เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องทรอย (Troy) เมื อ งที่มีชื่อ เสี ยงเล่ าขานสื บต่อ กันมาตั้งแต่ในอดี ต ถู กสร้างขึ้นมา
ประมาณ 4,000 ปี ที่แล้ว ชมม้ าไม้ จาลองแห่ งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่ อง ทรอย (Troy) ที่ชาวกรี กใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพือ่ เป็ นของ
กานัล แต่ความจริ งแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิ ดประตูเมื องทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตวั เมือ งจนทาให้
เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ

Wooden Horse of Troy

นาท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าขึ้น สู่ เมื องเปอร์ กามัม (Cable Car to Pergamum) ที่ต้ งั ตระหง่านอยู่
เหนื อ ตัวเมืองชานัคคาเล่ กว่า 1,000 ฟุต ในบริ เวณอะนาโตเลี ยห่ างจากทะเลอี เจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางด้าน
เหนื อของแม่น้ าไคซูส ซึ่ งเป็ นเมืองโบราณของกรี กที่มีความสาคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่ งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญ คือ วิ หารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่ ง เป็ นที่ขนานนามถึ งประหนึ่ งดังดิ นแดนแห่ งเทพนิ ยายในสรวง
สวรรค์ บริ เวณเดียวกัน วิหารโอลิมเปี ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปั จจุบนั นี้เหลือแต่ส่วน
ฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกนาไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เปอร์กามัมที่เมื องเบอร์ลิ น ประเทศเยอรมัน ชม โรง

ละครอะโครโปลิส (Theater of Acropolis) เป็ นโรงละครที่ชนั ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในทาเลที่สวยงาม
ที่สุด จุผชู ้ มได้มากถึง 10,000 คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่ งเป็ นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมือง
ของอาณาจักรกรี กและโรมัน ซึ่ งผูต้ ้ งั ถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่ งมักจะเป็ นเนิ นเขาที่ดา้ นหนึ่ งเป็ นผาชัน
และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่ งเรื องอยูบ่ นที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้ ชม

วิหารเอสเคลปิ ออน (Asklepion) อยูเ่ บื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอสเคลปิ ออสเทพแห่ ง
การแพทย์(ในกรณี ที่ลมแรงขออนุญาติเปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถเล็กแทนกระเช้าไฟฟ้า)

คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์ เช – ล่องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมื องอิสตันบู ล (Istanbul) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่มีความสาคัญที่สุด
ของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริ สตกาล มีทาเลที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณช่องแคบบอส
ฟอรัส ซึ่งทาให้อิสตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้งั อยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของ
บอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทั้ง 2 ทวีป ทาให้เมืองอิสตันบูลมี
ความเอกลักษณ์เฉพาะที่พเิ ศษ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์ เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul
Mecit) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคาร
ยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยูร่ ิ มชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรปจุดเด่นของพระราชวังแห่ ง
นี้คือ มีการประดับตกแต่งด้วยความประณี ตวิจิตรตระการตา มีท้ งั เฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่ องแก้วเจียระไน
และรู ปเขียน รู ปถ่ายต่างๆ และที่มีชื่อเสี ยงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากประเทศอังกฤษที่สงั่ ทา
จากแก้วคริ สตัลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือ
ผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางขึ้นห้องโถงตรงราวทาด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทาด้วย
แก้วคริ สตัล พรมชั้นเลิศราคาแพงที่สุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เครื่ องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียที่ดี
ที่สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หินอ่อนจากอียปิ ต์มาทาห้องอาบน้ า (ซาวน่า) ในรู ปแบบที่เรี ยกว่า เตอร์กิชบาธ
เฟอร์ นิเจอร์ทุกชิ้นที่ประดับประดาอยูใ่ นพระราชวังแห่ งนี้ คือเฟอร์ นิเจอร์ที่ดีที่สุดจากทัว่ ทุกมุ มในโลก ที่น่า

สังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรื อนจะชี้บอกเวลา 09:06 น. อันเป็ นเวลาที่ประธานาธิบดีมุสตาฟา
เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุ ลต่านหลายพระองค์ที่
น่าสนใจคือ รู ปสุ ลต่านอับดุล อาซิ ส ผูม้ ีรูปร่ างใหญ่มาก สู ง 195 เซนติเมตร มีน้ าหนัก 200 กิโลกรัม โปรดกีฬา
มวยปล้ า ขี่มา้ ยิง่ ธนู เป็ นสุ ลต่านองค์แรกที่เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียปิ ต์ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยีย่ ม เยอรมนี
ออสเตรี ย และฮังการี ที่น่าทึ่งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดั้งเดิม มิได้ถูกขโมยหรื อ
ทาลายเสียหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ตอ้ งเข้าชมเป็ นคณะ เป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนาชมทีละ
ห้องทีละอาคาร มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยูท่ า้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยูห่ อ้ งใดห้องหนึ่งนานเกินไป
ไม่ให้จบั ต้องสิ่งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพือ่ ป้องกันไม่ให้พ้นื ปาร์เกต์อนั สวยงาม
ต้องสึกหรอ รวมทั้งพื้นพรมอันล้ าค่าเสียหาย บริ เวณรอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริ มทะเล อุทยาน
ดอกไม้ น้ าพุ สระน้ า รู ปปั้ น รู ปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว น่ าชื่นชมในรสนิ ยมของสุ ลต่านแห่ งออตโต
มันเป็ นอย่างยิง่ ** เวลาเปิ ด-ปิ ด 09.00-16.00 น. (ปิ ดทุกวันพฤหัสบดี) **
นาท่าน ล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส (Bosphorus Cruise) ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (The
Black Sea) กับทะเลมาร์มาร่ า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่ มตั้งแต่ 500
เมตร จนถึง 3 กิ โลเมตร ช่ องแคบนี้ ถื อว่าเป็ นจุดบรรจบกันของสุ ดขอบทวีปยุโรปและสุ ดขอบทวีปเอเซี ย ซึ่ ง
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิง่ ในการป้ องกันประเทศตุรกีอีก
ด้วย ขณะล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริ มฝั่งช่องแคบแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นพระราชวัง
โดลมาบาห์เชหรื อบ้านเรื อนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐีท้งั หลาย

Bosphorus Cruise

คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

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

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
** คาแนะนา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้าชมสุเหร่ า **
การเข้าชมสุเหร่ า จาเป็ นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรู ป และเตรี ยมผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรู ป

นาท่าน เข้ าชม สุ เหร่ าสี น้าเงิน (Blue Mosque) หรื อ ชื่อ เดิ มคือ สุ เหร่ าสุ ลต่านห์อ าร์ เหม็ดที่ 1 (Sultan
Ahmed Mosque) การเข้าชมสุ เหร่ าทุกแห่ งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดา เป็ นการเคารพสถานที่
ถ่ายรู ปได้ ห้ามส่ งเสี ยงดัง และกรุ ณาทากิริยาให้สารวม สุ เหร่ านี้ สร้างในปี 2152 เสร็ จปี 2159 (1 ปี ก่อนสุ ลต่าน
อาห์เหม็ดสิ้ นพระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรี ยกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสู งให้ผุน้ าศาสนาขึ้นไป
ตะโกนร้องเรี ยกจากยอด เพื่อ ให้ผูค้ นเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุ เหร่ า ชื่ อ สุ เหร่ าสี น้ าเงินภายในประดับด้วย
กระเบื้องสี ฟ้าจากอิ ซนิ ค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่ น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชัน่ เป็ นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตร
ตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทาละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนาม
ด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นที่ฝังศพของกษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อ สร้างที่อานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนทัว่ ไป เช่ น ห้อ งสมุ ด โรงพยาบาล โรงอาบน้ า ที่พกั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุ ลีเรี ย
(Kulliye)
นาท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ่ งก่อสร้างจากสมัยกรี กซึ่งใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคาว่า ฮิ ปโปส และ โดรโมส ปั จจุบนั ถู กนาไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย
หมายถึ ง การแข่ ง ขัน ม้า ใจกลางเมื อ งมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่ า เสี ย ดายที่ เ หลื อ แต่ ซ าก
ปรักหักพังของ ฮิ ปโปโดรมของกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลในอดี ต หรื อ อิ สตันบลูในปั จจุบนั แม้จะยิง่ ใหญ่และ
เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 203-330 แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7
(Column of Constantine VII) สร้างเมื่อไหร่ ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื่อศตวรรษที่ 10 เสาต้นที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อ
ว่าสร้างก่อนคริ สกาลมา 479 ปี เป็ นรู ปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตั้งที่นี่เมื่ อ
ศตวรรษที่ 4 ปั จจุบนั เหลือเพียงครึ่ งต้น และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยปิ ต์ หรื อเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose)
สร้างในช่วงก่อนคริ สตกาลประมาณ 390 ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม
หรื อ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็ นเสาสู ง สร้างจากหินแกรนิ ตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐาน
ของเสาจะกว้างและค่ อ ยๆ เรี ยวแหลมขึ้น สู่ ย อดด้า นบนเป็ นแท่ง สี่ เ หลี่ ยมสี่ ด้าน ยอดบนสุ ด จะเป็ นลักษณะ
เหมือนปิ รามิด และมักนิยมหุม้ หรื อเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคา เหล็ก หรื อ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบลิสก์เป็ น
เอกลักษณ์ทางศิลปะที่มีตน้ กาเนิดจากอียปิ ต์โบราณ เป็ นสัญลักษณ์แห่ งเส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้าง
ขึ้นเป็ นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริ เวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที่ วิหารลักซอร์ หรื อ วิหารคาร์นัค เป็ นต้น บริ เวณรอบๆเสา
โอเบลิสก์จะแกะสลักเป็ นร่ องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผสู ้ ร้าง และเรื่ องราวของการสร้าง

เพื่อบูชาเทพเจ้า ดังนั้น เสาโอเบลิสก์จึงเป็ นเสมือนหนึ่ งเสาอนุ สรณ์ บ่งบอกถึ งนัยยะแห่ งที่ต้ งั ของสถานที่สาคัญ
หรื อสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของอียปิ ต์นาท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia) **ปิ ด
ทาการทุกวันจันทร์ ** 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนี ยน
มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหิ นอ่ อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปลี่ยน
โบสถ์นี่ให้เป็ นสุ เหร่ าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกาแพงที่ปูดว้ ยโมเสกเป็ นรู ปพระเยซูคริ สต์และสาวก ภายหลัง
ทางการได้ต กลงให้วิห ารฮาเกี ย โซเฟี ย เป็ นพิพิธ ภัณฑ์ที่ ว นั นี้ คงบรรยากาศของความเก่ า ขลัง อยู่เ ต็ม เปี่ ยม
โดยเฉพาะโดมที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้นื ที่โล่งภายในใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนัง
เป็ นตัวรับน้ าหนักของอาคารลงสู่ พ้นื แทนการใช้เสาค้ ายันทัว่ ไป นับเป็ นเทคนิคการก่อสร้าง ที่ถือว่าล้ าหน้ามาก
ในยุคนั้น (ถือเป็ นหนึ่งในเหตุผลสาคัญที่ทาให้วิหารฮาเกีย โซเฟี ย ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลางโบราณ

Mosque of Hagia Sophia

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่าน เข้ าชมอุโมงค์ เก็บนา้ เยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี 532
ประมาณ 1476 ปี มาแล้ว รัชสมัยจักรพรรดิจสั ติเนียน สร้างขึ้นมาเพือ่ ทาการเก็บน้ าที่ไหลมาจากป่ าเบลเกรด โดยมี
ท่อน้ าลาเลียงซึ่ งเรี ยกว่า “Aqueduct” เพื่อกักเก็บน้ าเอาไว้ใช้ในพระราชวัง อุโมงค์มีความจุน้ าได้มากถึง 80,000
ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มีความยาว 141 เมตร กว้าง 73 เมตร มีเสาค้ ายัน 336 ต้น แต่ละต้นสู ง 9 เมตร มี
ด้วยกัน 12 แถว (แถวละ 28 ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คือ 4.9 เมตร จุดเด่นของอุโมงค์ดงั กล่าวคือ เสาหยดน้ าตา
(The Column of Tears) ซึ่ งเป็ นเสาที่มีลายแกะสลักเป็ นรู ปหยดน้ าตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa) ตามความ
เชื่อกรี กโบราณ เมดู ซ่าเป็ นนางปี ศาจที่อ าศัยอยูใ่ ต้ดิน เส้นผมของเมดูซ่าเป็ น “งู” ตามตานานหากใครมองเห็ น
ใบหน้าเธอก็จะกลายเป็ นหิ นในทันที แม้แต่ตวั เธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายร่ างเป็ นหินเช่นเดียวกัน เพื่อ
เป็ นการแก้เคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตั้งกลับหัวหรื อตะแคง ดังนั้นการตั้งรู ปแกะสลักดังกล่าวเป็ นการตั้งไว้
เพือ่ ให้ เมดูซ่าปกป้องอุโมงค์เก็บน้ าดังกล่าวนั้นเอง แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะชมจานวนมาก โดย
ปลายเส้นทางเดิ นก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงค์มีการเลี้ยงปลาไว้มากมาย นักท่องเที่ยวหลายท่านก็
นิ ยมโยนเหรี ยญบ้าง เป็ นไปได้ว่าอยากให้กลับมาอีกครั้ง ตามความเชื่อการโยนเหรี ยญในอ่ างน้ าพุในเมืองโรม
ประเทศอิตาลี
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
18.35 น.

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

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

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้าท่ านใดที่ จาเป็ นต้ องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 75 ดอล
ล่าร์สหรัฐ (USD) ต่ อ ทริป ต่ อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครัง้ **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามทีต่ ามที่
ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7
ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดไฟล์ทบิน
และ เวลาบิน

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

(เด็กอายุไม่
เพิ่ ม
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่
เกิ น 12 ปี )
ิ
เก
น
12
ปี
)
อัตราท่าน
อัตรา ห้องละ
อัตราเด็ก ท่าน
ละ
อัตราเด็ก
ละ
ท่านละ

เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2563
TK059 BKKIST 09.20-16.15

28 ม.ค. – 04 ก.พ.63

TK2014 ISTASR 18.05-19.45

29,999

29,999

29,999

7,000

29,999

29,999

29,999

7,000

29,999

29,999

29,999

7,000

29,999

29,999

29,999

7,000

29,999

29,999

29,999

7,000

TK058 ISTBKK 18.3507.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

04 – 11 กุมภาพ ันธ์ 63

TK2014 ISTASR 18.05-19.45
TK058 ISTBKK 18.3507.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

18 – 25 กุมภาพ ันธ์ 63

TK2014 ISTASR 18.05-19.45
TK058 ISTBKK 18.3507.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

22 – 29 กุมภาพ ันธ์ 63

TK2014 ISTASR 18.05-19.45
TK058 ISTBKK 18.3507.50+1

07 – 14 มีนาคม 63

TK059 BKKIST 09.20-16.15

 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม

TK2014 ISTASR 18.05-19.45
TK058 ISTBKK 18.3507.50+1
TK059 BKKIST 09.20-16.15

21 – 28 มีนาคม 63

TK2014 ISTASR 18.05-19.45

29,999

29,999

29,999

7,000

TK058 ISTBKK 18.3507.50+1

้ ว๋ ั เครือ
ในกรณีท ี่ Join land (ไม่ใชต
่ งบิน) ราคาท่านละ 17,900 บาท

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 75 USD ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน าด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีท่ี มคี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 50 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้ น ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดเทศกาล ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่ อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น ****
•**ในกรณีที่ตัดกรุ๊ปหน้ าร้ าน ห้ ามยกเลิกทุกกรณี ถ้ าเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจาทั้งหมด*
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ยดึ ค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชือ่ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 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 ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดู กาล สภาพภู มิกาศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ น สาคัญเท่ านัน้ สิ่ง สาคัญ ท่า นจาเป็ น ต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีท่อี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั 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 หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ ักกันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ าหรับนักท่องเที่ยวทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็ว กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
์
เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
 เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการคื
นค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
์
 ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั 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 ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

