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รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่
ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

(TUR-ST8D-TK)

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครือ่ งรางนาโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทามาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน
แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว **(สาหรับกรุป๊ 25 ท่านขึ้ นไป)**
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
**หมายเหตุ:กรณีหอ้ งพักโรงแรมสไตล์ถ้าประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับ
เดียวกัน ซึ่งสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็ นสไตล์ถ้าประยุกต์ **

บินตรงกับสายการบินประจาชาติ Turkish Airlines
FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ 2
เมืองอังการ่า
3

เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิ
ซาร์-ระบาหน้าท้อง

OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม4 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนยา-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชม
CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่
5

6
7
8
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TUSAN HOTEL

O
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เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณ
เอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมือง O
คูซาดาซึ
เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณO
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จาลองเมืองทรอย
กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ตO
สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย
กรุงเทพฯ
✈

O
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วันที่แรก

กรุงเทพฯ

19.00 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สาย
การบินTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอานวยความสะดวกเรื่อง
สัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
เหิ ร ฟ้ า สู่ ก รุ ง อิ ส ตัน บู ล โดยสายการบิ น TURKIST AIRLINE เที่ ย วบิ น ที่ TK65 ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 10 ชั ่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.50 น.

(-/-/-)

***คาเตือน!! เพื่ออรรถรสในการเข้าห้องน้ าระหว่างทางของการเดินทางไปยังแต่ละเมื องต่างๆ ของประเทศตุรกี
ควรเตรียมธนบัตรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพื่อเข้าห้องน้ า อัตราค่าบริการประมาณ 1-2 ลีล่า เป็ น
ธรรมเนียมของการใช้บริการห้องน้ าสาธารณะของประเทศตุรกี อย่าหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ ^^***

วันที่สอง

เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ -เมืองอังการ่า(B/L/D)

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนา
ทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
** ข้อกาหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สาหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จาเป็ นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม**
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้ อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูป และเตรียม
ผ้าสาหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้ อแขนยาว ไม่รดั รูป
จากนั้นนาทุกท่านชม สุเหร่าสีน้ าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็ นสุเหร่า
ที่ มีสถาปั ตยกรรมเป็ นสุ ดยอดของ 2 จัก รวรรดิ คื อ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา
องค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวกกับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุด
ในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง
ชื่อตามสุลต่านผูส้ ร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง
05.45 น.
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จากนั้นนาทุกท่านสู่ จัตรุ สั สุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน
จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็ นที่แสดง
กิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้าง
ขึ้ นตรงกลางเป็ นที่ต้งั แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็ นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน
สถานที่แห่งนี้ ใช้เป็ นที่จดั งานพิธีแต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงพื้ นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็ น
ที่ต้งั ของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนากลับมาไว้ที่อิส
ตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาทุ กท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่ งถื อเป็ นเขต
ประวัติศาสตร์ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปึ
สร้างขึ้ นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้ นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาด
เล็กอีกจานวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้ สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและ
ทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้ มีราชวงศ์
และข้าราชบริพารอาศัย อยู่รวมกันมากถึงสี่พนั กว่าคนนาท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็ นที่จดั แสดง
ทรัพย์สมบัติขา้ วของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย
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คา่

จากนั้ นเดิ นทางสู่ เมื องอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุ รกี ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 5
ชัว่ โมง เมืองอังการ่า หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และ
เป็ นเมื อ งใหญ่ อัน ดับ ๒ รองจากนครอิ ส ตัน บูล กรุ ง อัง การาตั้ง อยู่ใ นเขต Central Anatolia ใจกลาง
ประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็ นระยะทาง
ประมาณ 450 กิ โ ลเมตร กรุ ง อัง การาเป็ นที่ ต้ั ง ของรัฐ บาลกลาง ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ และสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศต่ า งๆ ในตุ รกี ความสาคัญของกรุ งอังการา กรุ งอังการามีประชากรจ านวน
4,965,542 คน ทาให้กรุงอังการาเป็ นเมืองที่มีประชากรมากเป็ นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ใน
กลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานั้ น กรุง
อังการาก็เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุดตัดของการ
คมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเข้าด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลาง
ตลาดสินค้าเกษตรที่ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว่ ตุรกีดว้ ย
 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั ANKARA ROYAL CARINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาอุซิซาร์-ระบาหน้าท้อง

(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชัว่ โมง 30 นาที ระหว่างทางนาท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE)

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นนาทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ น
มรดกโลก เมืองใต้ดินของตุ รกี มีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่ อถึ งกันเป็ นสถานที่ ที่ผู ้นับ ถื อ
ศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันที่ตอ้ งการทาลายร้างพวกนับถือศาสนาคริส ต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่
แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทาเป็ นห้อง ๆ มีท้งั ห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถง
สาหรับใช้ประชุม มีบ่อน้ าและระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน
บางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

จากนั้นนาท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที่ อยู่
อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว่ ทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้
เป็ นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ ่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์
ก็มีไว้ทาหน้าที่เป็ นป้ อมปราการที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย

จากนั้นนาท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้ อสินค้าและของที่ระลึก
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คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมการแสดงพื้ นเมือง “ระบาหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็ นการเต้นราที่เก่าแก่อย่าง
หนึ่ งเกิดขึ้ นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนี ยนนักประวัติศาสตร์เชื่อ
กันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุ รกั ษ์ระบาหน้าท้องให้มีมาจนถึงปั จจุบนั และการเดินทาง
ของชาวยิปซีทาให้ระบาหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมา
เป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง)

 นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมสไตล์ถ้า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
**หมายเหตุ:กรณีหอ้ งพักโรงแรมสไตล์ถ้าประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับ
เดียวกัน ซึ่งสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็ นสไตล์ถ้าประยุกต์ บริษทั สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

วันที่สี่

OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เมืองคอนย่าพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** แนะนาโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์ (Optional Tour) **
1.บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** สาหรับท่านที่สนใจขึ้ นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริม
พิเศษ จาเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30-05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้ นบอลลูน เพื่อชมความสวยงาม
ของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่ งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้ นบอลลูน ประมาณ 30-45 นาที อยู่
บนบอลลูนประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้ นบอลลูน ท่านละ 250-300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)
ขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตั ิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการขึ้ น
บอลลูน และ เครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน **
หมายเหตุ: เนื่องจากช่วงนี้ เป็ นช่วงไฮซีซั ่น จึงมีความต้องการในการขึ้ นบอลลูนของนักเที่ยวเป็ นจานวนมาก เพื่อมี
โอกาสในการขึ้ นบอลลูน รบกวนแจ้งความประสงค์และชาระค่าบอลลูนพร้อมการจองทัวร์จองการขึ้ น
2.รถจี๊บทัวร์ (Jeep Tour) ** สาหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน โปรแกรม
จาเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00-06.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับ เพื่อชมความสวยงามโดยรอบของเมือง
คัปปาโดเจียบริเวณภาคพื้ นดิน ในบริเวณที่รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยูบ่ นรถจี๊บประมาณ 1 ชัว่ โมง ค่าใช้จ่าย

(TUR-ST8D-TK)

เพิ่มเติมในการนัง่ รถจี๊บอยู่ที่ ท่านละ ประมาณ 100-150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาล โปรดทราบ
ประกันอุบตั ิเหตุที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่ รถจี๊บ ดังนั้นขึ้ นอยู่กบั ดุลย
พินิจของท่าน **
** คาแนะนา **
- เนื่ องด้วยข้อกาหนดของเวลา ท่านจาเป็ นต้องเลือกซื้ อแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ่ ง
- ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชัว่ โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบ
ตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยูป่ ระเทศไทย เพื่อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป)
- กิจกรรมนี้ ไม่อนุ ญาตให้ผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่ กรณี
ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
- สาหรับท่านที่ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจาเป็ นต้องพักผ่อนรอคณะอยูท่ ี่โรงแรมที่พกั

นาทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ่งยูเนสโกขึ้ นทะเบีย น
เป็ นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็ นความคิดของ
ชาวคริสต์ที่ตอ้ งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็ นจานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกัน
การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

กลางวัน

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องคอนย่า (KONYA) ซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 240
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั ่วโมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พกั ของ
กองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที่พกั แรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัย
ออตโตมัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทา
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุสานของเมฟลาน่ า เจ
ลาลุคดิ น รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจาราชสานั กแห่งสุ ลต่านอาเลดิ น เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอ
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ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสาหรับผูต้ ิดตาม
สานุ ศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่ าด้วย

คา่

วันที่หา้
เช้า

หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง 4.50 ชัว่ โมง (395
กิโลเมตร) เมืองที่มีน้ าพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก
ก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา
 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั PAMUKKALE TRIAPOLIS THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส
บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้ อของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื้ อผ้า
เป็ นต้น เป็ นสินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100% จากนั้นนาท่านชม ปราสาทปุยฝ้ าย ผลจากการไหลของ
น้ าพุเกลือแร่รอ้ นนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของน้ าตกสีขาวเป็ นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของ
แคลเซียมทาให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ า เป็ นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากท่านจะได้
สัมผัส เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็ นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็ นน้ าพุเกลือแร่
ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาให้เมืองนี้ เกิดการพังทลาย
ลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ วั ่ ไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไรเช่นโรงละครแอม
ฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเป็ นต้น
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กลางวัน

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.50 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่ งของตุรกี ที่เป็ นสถานที่ต้งั ของโบราณสถานที่
สาคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบารุงรักษาไว้เป็ น
อย่างดี เมืองหนึ่ ง เคยเป็ นที่ อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรี ก ซึ่ งอพยพเข้ามาปั กหลัก สร้างเมือง ซึ่ ง
รุ่งเรืองขึ้ นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็ก
ซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึ้ นเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัด
ของโรมัน นาท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อ
สมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผูช้ มได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งาน
ได้จนถึงปั จจุบนั นี้ นาท่านชม ห้องอาบน้ าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยงั คงเหลือร่องรอยของ
ห้องอบไอน้ า ให้เห็นอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ , ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิ่ง
ทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะแบบ เฮเลนนิ สติคที่มีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต

นาท่ านชม บ้านพระแม่ ม ารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่ งเชื่ อกันว่าเป็ นที่ สุดท้ายที่ พ ระแม่มารี มา
อาศัยอยู่และสิ้ นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย ์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา
แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้
ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับ เห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้าน
หลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะเป็ นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูป
ปั้ นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน
มีก๊อกน้ าสามก๊อก ที่ มีความเชื่อว่าเป็ นก๊อกน้ าที่ มีความศักดิ์ สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุ ขภาพ ความ
รา่ รวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ าเป็ น กาแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนา
เป็ นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ ายแล้วนาไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน
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จากนั้นนาท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม สิ่งท่อขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี เป็ นพรมท่อมือ สามารถเลือกชม
เลือก ซื้ อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านซื้ อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝาก
ขึ้ นชื่อของประเทศตุรกี

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั KUSADASI GRAND SAHINS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครือ่ งหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองชานัคคาเล่ม้าไม้จาลองเมืองทรอย
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิ ตเครื่ องหนั งขั้นหลากหลาย ให้ทุ ก ท่ านได้
ทดลองการเป็ นนายแบบและนางแบบเสื้ อหนังต่างๆตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุค
โบราณ ที่ปัจจุบนั เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้
และแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทาง
เผยแพร่ศาสนาไปทัว่ ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็ นหนึ่ งในตัวอย่างที่ดีและสาคัญที่สุดซึ่งสะท้อนถึงจุดสิ้ นสุดของ
ยุคจักรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. 1400 นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ ยังเป็ นที่ประทับของมัสยิดเมย
ยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้ นบนเนิ นเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่ มองเห็นพื้ นที่ แ ละมี
harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่

(TUR-ST8D-TK)

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องชานัคคาเล่ (CANAKKALE) (ระยะทาง 410 กิ โ ลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 5.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่ งของตุรกีที่เป็ นสถานที่ต้งั ของโบราณ
สถานที่สาคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ หลังจากนาท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื่อชม ม้าไม้จาลองเมืองทรอย ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้กรุงทรอยแตก
สงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที่สาคัญตานานของกรีกและเป็ นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุง
ทรอยหลังจากสูร้ บกันเป็ นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที่ จะตี กรุ งทรอย โดยการสร้างม้าไม้
จาลองขนาดยักษ์ที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ทาการ
เข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็ นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออก
ห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีวา่ กองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทาการเข็นม้า
โทรจันเข้ามาในเมืองแล้วทาการเฉลิมฉลองเป็ นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อน
ตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้วทาการเปิ ดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึด
เมืองทรอยได้ ก่อนที่จะทาการเผาเมืองทรอยทิ้ ง

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั CANAKKALE TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า

(TUR-ST8D-TK)

วันที่เจ็ด

กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
(B/L/-)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง
(ระยะทาง 450 กิโลเมตร)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทาให้ประเทศตุรกี
ได้รบั สมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเนื่ องจากเป็ น
เส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดาทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้ อมปื นที่ต้งั เรียงรายอยู่ตามช่องแคบได้แก่
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุ ดชมวิวที่ สาคัญ คื อสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่ อให้รถยนต์
สามารถวิ่งข้ามฝั ่งยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้ น 1,560 เมตร และได้
กลายเป็ นสะพานแขวนที่ ยาวเป็ นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้ น (ปั จจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 21) ขณะที่
ล่องเรือพร้อมดื่ มดา่ กับบรรยากาศสองข้างทาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็ นพระราชวังโดลมาบาเช่
และบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้สวยงามตระการตา

กลางวัน

จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นชม สุ เ หร่ า เซนต์โ ซเฟี ย (SAINT SOPHIA)หรื อ โบสถ์ฮ าเจีย โซเฟี ย1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปั จจุบนั เป็ นที่ประชุ มสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนา
คริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็ นผูส้ ร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี
เพื่อเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทาลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ พระเจ้าจัสตินเนี ยนมี
อานาจเหนื อตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึ้ นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่า
ต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่าง
ใหญ่ทาให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้ นสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึงสมัย
พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอานาจเหนื อตุรกี และเป็ นผูน้ ับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ ให้
เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม

(TUR-ST8D-TK)

นาท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื่องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อของฝาก
ได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็ นของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึ้ นชื่อ
และถัว่ หลากหลายชนิ ดให้เลือกสรร

คา่

อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกต่อการช้อปปิ้ ง
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

01.50 น.

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

15.05 น.

(-/-/-)

**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ**
**ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

(TUR-ST8D-TK)

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1
ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00
01-08 ม.ค.63*
11-18 ม.ค.63*
15-22 ม.ค.63*
18-25 ม.ค.63*
24-31 ม.ค. 63
25 ม.ค.-01 ก.พ.63
27 ม.ค.-01 ก.พ.63*
01-08 ก.พ.63
02-09 ก.พ.63*
07-14 ก.พ.63
08-15 ก.พ.63
09-17 ก.พ.63*
21-28 ก.พ.63
22-29 ก.พ.63
28 ก.พ.-06 มี.ค.63*
29 ก.พ.-07 มี.ค.63
06-13 มี.ค.63
07-14 มี.ค.63
13-20 มี.ค.63
14-21 มี.ค.63
20-27 มี.ค.63
21-28 มี.ค.63
26 มี.ค.-02 เม.ย.63
27 มี.ค.-03 เม.ย.63
28 มี.ค.-04 เม.ย.63
29 มี.ค.-05 เม.ย.63

28,999 บาท

28,999 บาท

28,999 บาท

6,500 บาท

30,999 บาท

30,999 บาท

30,999 บาท

6,500 บาท

31,999 บาท

31,999 บาท

31,999 บาท

6,500 บาท

30,999 บาท

30,999 บาท

30,999 บาท

6,500 บาท

31,999 บาท

31,999 บาท

31,999 บาท

6,500 บาท

(TUR-ST8D-TK)

UPDATE 11/10/19
**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จานวน 25 ท่านขึ้ นไป**
**ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้**
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น **
** อัตราค่าบริการ สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู ้ ดินทางจานวน 10 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง
ตามจานวนที่กาหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
(ปรับราคาเพิ่มขึ้ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) **
** ทางบริษทั ขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade)
หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
 ค่าภาษี น้ ามัน ภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ ท่านละ 1-2 ชิ้ น โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม
กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง Hand Carry (น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีหอ้ งพัก
3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมที่ พักไปเป็ นเมืองใกล้เคี ยงแทนโดยอ้างอิ งมาตรฐานคุ ณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
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 ค่าอาหารตามที่ รายการระบุ โดยทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับ เปลี่ ย นได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครอง
อาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
**ประกันภัยที่ทาจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้ อ
Optional Tour ขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน**
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่าท าหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์ท างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 75 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/
ท่าน ตามธรรมเนียม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 75 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
(USD) หรือ คานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 2,475 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ 2
) ปี ณ วันเดินทางกลับ 2 ถึงInfant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ท่าน
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่ นขอวีซ่า กรณี ผูเ้ ดิ นทางที่ ถือหนั งสื อเดิ นทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนั งสื อเดิ นทางไทย) อัตรา
ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ เพื่อขอคาแนะนาในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
 อัตราค่าเข้าห้องน้ าจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1ห้องน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจา
ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้
ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินมัดจาตามเวลา
ที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องเช็คที่ว่างและทาจองเข้ามาใหม่อีก
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ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลกู ค้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ที่ทารายการจองเข้ามาตามลาดับ เนื่ องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึ ง ศุ กร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเย่น ต์ต ้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อ น หรื อ เปลี่ ย นแปลง การเดิ น ทาง
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านั้ น ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อลงนามดาเนิ นการขอรับเงินค่าบริการคืน
โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจประกอบ (กรณี ดาเนิ นการแทนผู ้เดิ นทาง) พร้อมหลัก ฐาน ได้แ ก่ ใบเรี ย กเก็ บเงิน
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ ดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ บั มอบ
อานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวนั เดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่ากาหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิ่ม ที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั เป็ นต้น **
3.
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผูเ้ ดินทางจานวน 25 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ ดินทางไม่ถึงตาม
จานวนที่ กาหนด ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก เลื่ อน หรื อ เปลี่ ยนแปลง อัตราค่าบริ การ (ปรับราคา
เพิ่มขึ้ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทางนั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเย่นต์ทุ ก ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะช าระค่ าบริ ก ารเพิ่ มจากการที่ มี
นั กท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดิ นทางได้ ทางบริษัทยินดี ที่จะให้บริการและ
ดาเนิ นการต่อไป
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5.

6.

ในกรณีที่ลกู ค้าดาเนิ นการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้วไม่วา่ ส่วนใด
ส่วนหนึ่ ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุ มตั ิจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิด ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
ทั้งหมด โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ
1. เนื่ องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่
แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้อง
เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพัก เป็ น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double)
และ ห้องเดี่ ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็ บค่าบริ การเพิ่ มตามจริ งที่
เกิดขึ้ นจากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้ นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน
5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที่ระบุน้ันเป็ นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี
6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที่ตรงกับวันหยุดสาคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่นัง่ บนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผูเ้ ดินทางที่มาด้วยกัน ได้นัง่ ด้วยกัน
หรือ ใกล้กนั ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้
2. กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดั เจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้า
ก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชาระกับเมนู ใหม่ที่ต อ้ งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก
ได้
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3. บัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้ งการ Upgrade เป็ น ชั้นธุรกิจ
(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ กรณีนี้ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร
พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ
ชั้นประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทั้งนี้ การตัดสินใจ ขึ้ นอยู่กบั
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สายการบินเป็ นสาคัญ
4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่ องจากเป็ นบัตรโดยสารชนิ ดราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุป๊ ราคาประหยัดที่สุด)
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั ่วไป ที่ท่านควรทราบ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่าน
ถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป
พร้อมคณะทัวร์อนั มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ
อนุ ญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุ มตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั ่ง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณี ใดก็ ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้ นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุ
ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ว นหรื อ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่
ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจาหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคานึ งถึ งความปลอดภัย และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสียหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่ ไม่ได้เกิ ดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี น้ ามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาให้ตน้ ทุน
สูงขึ้ น
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่
เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตั ิภัยที่ไม่สามารถควบคุ มได้ นอกเหนื อการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริ ษัทยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัท หรือจะต้อง
ชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลักปฏิบตั ิเท่านั้น
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่ อชิ้ น และ
รวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
11. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
12. คณะทัวร์นี้ เป็ นการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รบั การรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจาเป็ นต้องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี
ที่ท่านไม่ตอ้ งการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมขึ้ นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริงทั้งหมดกับผูเ้ ดิ นทาง
กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้ น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

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

