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TURKEY โรงแรม ดาว / โรงแรมถําจําลอง (9D6N)
“IST03 TURKEY FANTASTIC”
สายการบิน FULL SERVICE MAHAN AIR (W5) ไม่ ย้อนเส้ นทาง เข้ าอังการ่ า ออกอิสตันบูล

บินด้ วยสายการบิน มาฮาน แอร์ (W5) : ขึนเครืBองสนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
W5 050
W5 118
W5 117
W5 051

BKK(กรุ งเทพ) - IKA(เตหะราน)
IKA(เตหะราน) – ESB(อังการ่ า)
IST(อิสตันบูล) – IKA(เตหะราน)
IKA(เตหะราน) - BKK(กรุ งเทพ)

22.35 – 03.30+1
08.00 – 09.15
12.15 – 16.45
22.10 – 07.25+1
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หรื อ
W5 050
W5 118
W5 121
W5 051

BKK(กรุ งเทพ) - IKA(เตหะราน)
IKA(เตหะราน) – ESB(อังการ่ า)
IST(อิสตันบูล) – IKA(เตหะราน)
IKA(เตหะราน) - BKK(กรุ งเทพ)

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระนําหนักไม่เกิน

23.35 – 03.50+1
08.00 – 10.15
15.25 – 18.55
21.45 – 07.45+1

ก.ก. (ไม่เกิน 2 ชิน) และ ถือขึนเครื& องบินได้นาหนั
ํ กไม่เกิน * ก.ก. **

เนืBองจากเวลาบินมีการเปลียB นแปลง โปรดดูรายละเอียดเวลาบินท้ ายโปรแกรม

DAY 1
กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)
19.30น.

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน - เคาน์เตอร์ เช็คอิน Row S ประตู 8 สายการ
บิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที&ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน
และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพื&อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

22.35น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน โดยสายการบิน Mahan Air เที&ยวบินที&
W5 050 ** มีบริ การอาหารและเครื& องดื&มบนเครื& องบิน **

DAY 2
สนามบินเตหะราน(อิหร่ าน) – อังการ่ า – คัปปาโดเกีย – สุ สานอตาเติร์ก – (-/L/D)
03.30น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ าน (เพื&อแวะเปลี&ยนเครื& อง)
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน **
- สุ ภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื อแขนยาวไม่รัดรู ป และเตรี ยมผ้าสําหรับคลุมศรี ษะ
- สุ ภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื อแขนยาว
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08.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อังการ่ า ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Mahan Air เที&ยวบินที& W5 118 **
มีบริ การอาหารและเครื& องดื&มบนเครื& องบิน **

09.15น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ อังการ่ า ประเทศตุรกี (ตามเวลาท้องถิ&นช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชัว& โมง)
หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็ นบริ เวณที&อยู่ระหว่าง ทะเลดํา กับ ภูเขาเทารุ ส มี
ความสําคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็ นส่ วนหนึ& งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายแลกเปลี&ยนวัฒนธรรม ที&
ทอดยาวจากตุรกีไ ปจนถึ งประเทศจี น เป็ นพืนที& พิเศษ ที& เกิ ดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเมื& อประมาณ ล้านปี
มาแล้ว ทําให้ลาวาที&พ่นออกมา และเถ้าถ่านจํานวนมหาศาล กระจายไปทัว& บริ เวณทับถมเป็ นแผ่นดิน ชันใหม่
ขึนมาจากนันกระแสนํา ลม ฝน แดด และหิ มะ ได้ร่วมด้วยช่วยกัน กัดเซาะกร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื& อยๆ นับ
แสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที&เต็มไปด้วยหิ นรู ปแท่งกรวย (ควํ&า) ปล่อง
กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ& งดินแดนในเทพนิ ยาย จนชนพืนเมืองเรี ยกขานกันว่า “ปล่องไฟ
นางฟ้ า” (Fairy Chimney) โดยชื&อ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็ นชื&อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ (ชนเผ่ารุ่ นแรกๆ ที&อาศัย
อยู่ในดินแดนแถบนี ) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” และในปั จจุบนั นีก็ยงั เลียงม้ากันอยูบ่ ริ เวณนี อีกทัง ยังมีเมืองใต้
ดินที&ซ่อนอยู่ใต้เมืองคัปปาโดเกีย ถือเป็ นเมืองใต้ดินโบราณที&ใหญ่ที&สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะที&เมืองใต้ดินแห่ งนี
ขุดลึกลงไปถึง \ ชัน ประมาณ ] เมตร และภายในเมืองใต้ดินยังแบ่งซอยเป็ นห้องย่อย เฉพาะที&เมืองคัปปาโด
เกียมีเมืองใต้ดินมากถึง \_ แห่งและถ้ารวมทังเมืองอื&นๆ ด้วยก็เกือบๆ ` แห่งเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื&อมกัน
ระหว่างแต่ละเมืองอีกด้วย ซึ& งภายในเมืองใต้ดินมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น ห้องนอน ห้องนํา ห้องอาหาร ห้อง
ประชุม คอกสัตว์ โบสถ์ บ่อนํา บางห้องเป็ นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า ,

คน เลยทีเดียว

ด้วยความอัศจรรย์ใต้พิภพแห่ งนี ทางองค์กรยูเนสโกได้ขึนทะเบียนเมืองใต้ดินแห่ งเมืองคัปปาโดเจีย เป็ นสถานที&
มรดกโลกอีกด้วย และบุตรของเมฟลาน่าด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ
Salt Lake
เทีBยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สุ สานอตาเติร์ก

(Ataturk Mausoleum) เป็ นอนุสรณ์สถานและสุ สานของ Mustafa

Kemal Ataturk ซึ& งเป็ นผูน้ าํ ในสงครามกูอ้ ิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครังที& \ ผูก้ ่อตังสาธารณรัฐตุรกี และ
ประธานาธิ บดี คนแรก เป็ นสุ สานของ Ismet Innonu ประธานาธิ บ ดี ค นที& ` ของตุรกี ด้วย สุ สานออกแบบโดย
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สถาปนิ กชาวตุรกี สร้างขึนระหว่างปี ค.ศ. \]---\]_ ในธนบัตรตุรกีที&พิมพ์ระหว่างปี \]mm-\]n* และ \]]]` ] จะเป็ นรู ป Anitkabir ด้วย
คํBา

บริการอาหารคํBา ณ ภัตตาคาร

พักทีB

GOREME KAYA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมถําจําลอง หรือเทียบเท่ า

DAY 3
นครใต้ ดิน – พิพธิ ภัณฑ์ เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครืBองประดับ – คอนย่ า – ปามุคคา
เล่ (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ นครใต้ ดิน (Underground City) เป็ นสถานที&ที&ผูน้ ับถือศาสนาคริ สต์ใช้ห ลบภัยชาว
โรมัน ที&ตอ้ งการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริ สต์ เป็ นเมืองใต้ดินที&มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชัน แต่ละชันมีความ
กว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทําเป็ นห้องๆ มีทงห้
ั องครัว ห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุม มี
บ่อนํา และระบบระบายอากาศที&ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงอาจค่อนข้างแคบ
จนเดินสวนกันไม่ได้
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่ รวมอยู่ในราคาทัวร์ **
** สํ าหรั บท่ านใดทีBสนใจขึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะต้ องออกจากโรงแรม
ประมาณ tu.tt น. โดยมีรถท้ องถิBนมารับไปขึนบอลลูน เพือB ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึBง
ทีBหาชมได้ ยาก ใช้ เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ v ชัBวโมง ค่ าใช้ จ่ายเพิมB เติมในการขึนบอลลูนอยู่ทีBท่านละ ประมาณ
250 เหรี ยญดอลล่ าร์ สหรั ฐ (USD.) ขึนอยู่กับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุทีBรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่
ครอบคลุมการขึนบอลลูน และ เครืBองร่ อนทุกประเภท ดังนันขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของท่ าน **

5

Cappadocia

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอราเม่

(Goreme) เป็ นเมืองที&ตงอยู
ั ่ในบริ เวณคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานา

โตเลียในประเทศตุรกี เกอเรเมตังอยูใ่ นบริ เวณที&เป็ นที&ตงถิ
ั &นฐานของผูค้ นมาตังแต่สมัยโรมัน และเป็ นที&ที&ชาวคริ ส
เตียนยุคแรกใช้ในการเป็ นที& หลบหนี ภยั จากการไล่ทาํ ร้ายและสังหารก่อนที&คริ สต์ศาสนาจะเป็ นศาสนาที&ได้รับ
การประกาศว่าเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ ที&จะเห็นได้จากคริ สต์ศาสนสถานจํานวนมากมายที&ตงอยู
ั ่ในบริ เวณนี
เป็ นเมืองที&มีชื&อเสี ยงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื& องเซรามิคลําค่าแห่งหนึ&ง ที&มีชื&อเสี ยงโด่งดังไปทัว& โลก
นําท่านเดิ น ทางสู่ พิพิธ ภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme) ซึ& งองค์ก ร
ยูเนสโก ได้ขึนทะเบียนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่ งนี ให้เป็ นมรดกโลก ซึ& งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง
ค.ศ. ] ซึ& งเป็ นความคิดของชาวคริ สต์ที&ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาโดยการขุดถําเป็ นจํานวนมากเพื&อสร้างโบสถ์ และ
ยังเป็ นการป้ องกันการรุ กรานของชนเผ่าลัทธิอื&นที&ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริ สต์
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิ ค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เครืB องประดับ (Jewelly Factory) เพื&อให้ท่านได้ชมการสาธิ ตกรรมวิธี การผลิตสิ นค้าพืนเมื องที& มี คุณภาพและ
ชื&อเสี ยงโด่งดังไปทัว& โลก อิสระให้ท่านได้เลือกซือสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
เทีBยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่ า (Konya) ซึ&งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง - กิโลเมตร
ระหว่างทางแวะชม ที&พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เป็ นสถานที&พกั แรมของกองคาราวาน
ตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่

(Pamukkale) เมืองที&มีนาพุ
ํ เกลือแร่ ร้อนไหลทะลุขึนมาจากใต้ดินผ่าน

ซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรี กก่อนที&ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึขึนกึ&งสถาปัตยกรรม
คํBา

บริการอาหารคํBา ณ โรงแรมทีBพกั

พักทีB

TRIPOLIS HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

DAY 4
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิ ซุ ส – ร้ านเครืB องหนัง
(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนําพุเกลือแร่ ร้อนนี ได้ก่อให้เกิด
ทัศนี ยภาพของนําตกสี ขาวเป็ นชันๆหลายชันและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี ยมทําให้เกิดเป็ นแก่งหิ นสี ขาวราว
หิ ม ะขวางทางนําเป็ นทางยาว ซึ& งมี ค วามงดงามมาก บริ เ วณเดี ย วกัน จะเป็ น เมื อ งโบราณเฮี ย ราโพลิ ส

(Hierapolis) เป็ นเมืองโรมันโบราณที&สร้างล้อมรอบบริ เวณที&เป็ นนําพุเกลือแร่ ร้อน ซึ&งเชื&อกันว่ามีสรรพคุณใน
การรักษาโรค เมื&อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาํ ให้เมืองนี เกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพังกระจาย
อยู่ทว&ั ไป บางส่ วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็ นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิ เธี ยร์ เตอร์ ขนาดใหญ่ วิหารอพอลโล
สุสานโรมันโบราณ เป็ นต้น

7

Cotton Castel

เทีBยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เมืองท่าเลียบชายฝั& งทะเลของประเทศตุรกี ซึ& งทําให้ในอดีต
เมืองนีเป็ นเหมือนท่าเรื อขนส่ งสิ นค้า เป็ นเมืองที&มีชื&อเสี ยงเรื& องการผลิตเครื& องหนังคุณภาพสูงส่งออกไปทัว& โลก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (Ephesus) เมืองโบราณที&มีการบํารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ& ง
เคยเป็ นที&อยู่ของชาวโยนก (Lonia) จากกรี กซึ& งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมืองซึ& งรุ่ งเรื องขึนในศตวรรษที& m ก่อน
คริ สต์กาล ต่อมาถูกรุ กรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริ ยอ์ เล็กซานเดอร์ มหาราช ภายหลังเมื&อโรมันเข้า
ครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิ ซุ สขึนเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหิ นอ่อนผ่านใจ
กลางเมืองเก่าที&สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ& งก่อสร้างเมื&อสมัย `,
สามารถจุผูช้ มได้กว่า

,

ปี ที&แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที&

คน ซึ& งยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี นําท่านชม ห้องอาบนําแบบโรมันโบราณ

(Roman Bath) ที& ย งั คงเหลื อ ร่ อ งรอยของห้ อ งอบไอนํา ให้เ ห็ น อยู่จ นถึ งทุ ก วัน นี หอสมุ ด เซลซุ ส (Library of
Celsus) มีความสวยงามเป็ นเลิศและมีขนาดใหญ่มาก สร้างโดยติเบริ อุส จูลิอุส อาควิลา อุทิศให้กบั บิดา ชื&อ ติเบริ
อุส จูลิอุส เซลซุส ในปี m_*-mm และได้ฝังโลงศพของบิดาที&ทาํ จากหิ นเอาไว้ใต้หอสมุดแห่งนี นําท่านเดินทางสู่

โรงงานผลิตเครืB องหนัง (Leather Factory) ซึ& งประเทศตุรกีเป็ นประเทศที&มีฐานการผลิตเครื& องหนัง
คุณภาพสู งที&สุดอันดับต้นๆของโลก ทังยังผลิตเสื อหนังให้กบั แบรนด์ดงั ในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael
Kors อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากเครื& องหนัง และ สิ นค้าพืนเมืองตามอัธยาศัย
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Ephesus

คํBา

บริการอาหารคํBา ณ โรงแรมทีBพกั

พักทีB

ADA CLASS HOTEL, KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5
เมืองเปอร์ กามัม – เมืองชานัคคาเล่ – ม้ าไม้ เมืองทรอย
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม (Cable Car to Pergamum) ทีตังตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองชา
นัคคาเล่ กว่า ,
ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ ) ก.ม. ทางด้านเหนือของ
แม่นําไคซูส ซึงเป็ นเมืองโบราณของกรีกทีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึงมีสถานทีท่องเทียวทีสําคัญ
คือ วิ หารอะโครโปลิ ส (Acropolis) ซึงเป็ นทีขนานนามถึงประหนึงดังดินแดนแห่งเทพนิยายในสรวงสวรรค์
บริเวณเดียวกัน วิ หารโอลิ มเปี ยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปจั จุบนั นีเหลือแต่ส่วน
ฐานเท่านัน แท่นบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไว้ในพิพธิ ภัณฑ์เปอร์กามัมทีเมืองเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมัน ชม โรง
ละครอะโครโปลิ ส (Theater of Acropolis) เป็ นโรงละครทีชันทีสุดในโลก ตังอยู่ในทําเลทีสวยงามทีสุด จุ

9

ผูช้ มได้มากถึง ,
คน อะโครโปลิส แปลว่า นครบนทีสูง ซึงเป็ นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของ
อาณาจักรกรีกและโรมัน ซึงผู้ตงถิ
ั นฐานในสมัยนันมักเลือกทีสูง ซึงมักจะเป็ นเนินเขาทีด้านหนึงเป็ นผาชัน
และกลายเป็ นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ทีเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนทีราบเบืองล่างทีรายล้อมป้อมปราการเหล่านี
ชม วิ หารเอสเคลปิ ออน (Asklepion) อยู่เบืองล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอสเคลปิ ออสเทพ
แห่งการแพทย์
เทีBยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่

(Canakkale) ปัจจุบนั เป็ นเมืองที&มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมี

ชื& อว่า โบกาซี& (Bogazi) หรื อ เฮลเลสปอนต์ (Hellespont) มี ค วามยาว m_ กิ โลเมตร ส่ วนที& แคบที& สุ ดกว้าง \.
กิโลเมตร เนื& องจากตังอยู่บนจุดแคบที&สุดของช่องแคบดาร์ ดาแนลส์ ใกล้กบั แหลมเกลิโบลูของกรี ซ บนฝั&งของ `
ทะเลคือ ทะเลมาร์มารา และ ทะเลเอเจียนซึ&งตังอยูร่ ิ มทะเลมาร์มาร่ าตัดกับทะเลอีเจียน เป็ นที&ตงของเมื
ั
องทรอย
นําท่านเดิ นทางสู่

เมือ งทรอย (Troy) เมืองที&มีชื&อเสี ยงเล่าขานสื บต่อกันมาตังแต่ใ นอดีต ถูกสร้างขึนมา

ประมาณ 4,000 ปี ที&แล้ว ชมม้ าไม้ จําลองแห่ งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ที&มีชื&อเสี ยงโด่งดัง
มากที&สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ เรื& อง ทรอย (Troy) ที&ชาวกรี กใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื&อเป็ นของกํานัล
แต่ความจริ งแอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื&อเข้ามาเปิ ดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้ามาตีตวั เมืองจนทําให้เมืองทรอย
ล่มสลาย ซึ&งเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ
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Wooden Horse of Troy

คํBา

บริการอาหารคํBา ณ โรงแรมทีBพกั

พักทีB

TROIA TUSAN HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

DAY 6
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์ เช – ล่ องเรือชมช่ องแคบบอสฟอรัส
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางสู่ เมื อ งอิส ตั นบู ล

(Istanbul) เป็ นเมื องที&มี ความสําคัญที& สุดของประเทศตุรกี มี ประวัติศาสตร์

ยาวนานหลายศตวรรษตังแต่ก่ อนคริ สตกาล มีทาํ เลที&ตงอยู
ั ่บริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ& งทําให้อิสตันบูล เป็ น
เมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที&ตงอยู
ั ่ใน ` ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั&ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชี ย
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(ฝั& งอนาโตเลีย) สถาปั ตยกรรมอันงดงามผสมผสานทัง ` ทวีป ทําให้เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะที&
พิเศษ
เทีBยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์ เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul
Mecit) ในปี ` ]] ใช้เวลาสร้างถึง

ปี สร้างด้วยหิ นอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคาร

ยาวถึง m เมตร ตังอยูร่ ิ มชายฝั&งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั&งทวีปยุโรปจุดเด่นของพระราชวังแห่ ง
นี คือ มีการประดับตกแต่งด้วยความประณี ตวิจิตรตระการตา มีทงเฟอร์
ั
นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื& องแก้วเจียระไน
และรู ปเขียน รู ปถ่ายต่างๆ และที&มีชื&อเสี ยงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจากประเทศอังกฤษที&ส&ังทํา
จากแก้วคริ สตัลขนาดใหญ่ที&สุดในโลกหนักถึง _,

กิโลกรัม ประดับดวงไฟ มากมายถึง *_ ดวง พรมทอมือ

ผืนเดียวที&ใหญ่ที&สุดในโลก เสาหิ นอ่อนบันไดทางขึนห้องโถงตรงราวทําด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดทําด้วย
แก้วคริ สตัล พรมชันเลิศราคาแพงที&สุดในโลก ทอโดย Cinar ในประเทศตุรกี เครื& องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียที&ดี
ที&สุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก หิ นอ่อนจากอียิปต์มาทําห้องอาบนํา (ซาวน่า) ในรู ปแบบที&เรี ยกว่า เตอร์ กิชบาธ
เฟอร์ นิเจอร์ ทุกชิ นที& ป ระดับประดาอยู่ในพระราชวังแห่ งนี คือเฟอร์ นิเจอร์ ที& ดีที&สุ ดจากทัว& ทุกมุมในโลก ที& น่า
สังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรื อนจะชีบอกเวลา ]: m น. อันเป็ นเวลาที&ประธานาธิ บดีมุสตาฟา
เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันที& \ พฤศจิกายน `-n- และมีรูปภาพเหมือนของสุ ลต่านหลายพระองค์ที&
น่าสนใจคือ รู ปสุ ลต่านอับดุล อาซิ ส ผูม้ ีรูปร่ างใหญ่มาก สู ง \]_ เซนติเมตร มีนาหนั
ํ ก ` กิโลกรัม โปรดกีฬา
มวยปลํา ขี&มา้ ยิ&งธนู เป็ นสุ ลต่านองค์แรกที&เสด็จเยือนต่างประเทศ เช่น อียิปต์ ฝรั&งเศส อังกฤษ เบลเยี&ยม เยอรมนี
ออสเตรี ย และฮังการี ที&น่าทึ&งและประหลาดใจก็คือ ทุกๆ อย่างในพระราชวังเป็ นของดังเดิม มิได้ถูกขโมยหรื อ
ทําลายเสี ยหาย การเข้าชมภายในพระราชวังก็ตอ้ งเข้าชมเป็ นคณะ เป็ นรอบๆ มีเวลา มีมคั คุเทศก์ของวังนําชมทีละ
ห้องทีละอาคาร มีเจ้าหน้าที&คอยควบคุมอยู่ทา้ ยคณะ คอยดูแลไม่ให้แตกแถวไม่ให้อยู่ห้องใดห้องหนึ& งนานเกินไป
ไม่ให้จบั ต้องสิ& งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุมรองเท้าทุกคน เพื&อป้ องกันไม่ให้พืนปาร์ เกต์อนั สวยงาม
ต้องสึ กหรอ รวมทังพืนพรมอันลําค่าเสี ยหาย บริ เวณรอบนอกยังมีประตูทางเข้า หอนาฬิกา สวนริ มทะเล อุทยาน
ดอกไม้ นําพุ สระนํา รู ปปัน รู ปสลักต่างๆ วางประดับไว้อย่างลงตัว น่าชื&นชมในรสนิ ยมของสุ ลต่านแห่ งออตโต
มันเป็ นอย่างยิง& ** เวลาเปิ ด-ปิ ด ]. -\m. น. (ปิ ดทุกวันพฤหัสบดี) **
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Dolmabahce Palace

นําท่าน ล่ องเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรั ส (Bosphorus Cruise) ซึ& งเป็ นช่องแคบที&เชื& อมทะเลดํา (The
Black Sea) กับทะเลมาร์ มาร่ า (Sea of Marmara) โดยมีความยาวประมาณ ` กิโลเมตรความกว้างเริ& มตังแต่ _
เมตร จนถึง กิโลเมตร ช่องแคบนี ถือว่าเป็ นจุดบรรจบกัน ของสุ ดขอบทวีปยุโรปและสุ ดขอบทวีปเอเซี ย ซึ& ง
นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที&สําคัญยิ&งในการป้ องกันประเทศตุรกีอีก
ด้วย ขณะล่องเรื อท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริ มฝั&งช่องแคบแห่งนี ไม่วา่ จะเป็ นพระราชวัง
โดลมาบาห์เชหรื อบ้านเรื อนสไตล์ยโุ รปของบรรดาเศรษฐีทงหลาย
ั
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Bosphorus Cruise

คํBา

บริการอาหารคํBา ณ ภัตตาคาร

พักทีB

GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

DAY 7
Blue Mosque – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟี ย – อุโมงค์ เก็บนํ าเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
** คําแนะนํา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ สําหรับการเข้าชมสุ เหร่ า **
การเข้าชมสุ เหร่ า จําเป็ นต้องแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรู ป และเตรี ยมผ้าสําหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื อแขนยาว ไม่รัดรู ป
นําท่าน เข้ าชม สุ เหร่ าสี นําเงิน (Blue Mosque) หรื อชื& อเดิมคือ สุ เหร่ าสุ ลต่านห์อาร์ เหม็ดที& \ (Sultan
Ahmed Mosque) การเข้าชมสุ เหร่ าทุกแห่ งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็ นการเคารพสถานที&
ถ่ายรู ปได้ ห้ามส่ งเสี ยงดัง และกรุ ณาทํากิริยาให้สํารวม สุ เหร่ านี สร้างในปี `\_` เสร็ จปี `\_] (\ ปี ก่อนสุ ลต่าน

14

อาห์เหม็ดสิ นพระชนม์ด้วยอายุเพียง `* พรรษา) มีหอเรี ยกสวด อยู่ m หอ เป็ นหอคอยสู งให้ผุน้ ําศาสนาขึนไป
ตะโกนร้ องเรี ยกจากยอด เพื&อให้ผูค้ นเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุ เหร่ า ชื& อสุ เหร่ าสี นําเงิ นภายในประดับด้วย
กระเบืองสี ฟ้าจากอิ ซนิ ค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่ น กุหลาบ ทิ วลิ ป คาร์ เนชั&น เป็ นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตร
ตระการตา ภายในมีที&ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง `m บาน สนาม
ด้านหน้าและด้านนอกจะเป็ นที&ฝังศพของกษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์และจะมี สิ& งก่ อสร้างที&อาํ นวยความสะดวก
ให้ก ับประชาชนทัว& ไป เช่ น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํา ที& พ กั กองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุ ลี เ รี ย
(Kulliye)

Blue Mosque

นําท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิ& งก่อสร้างจากสมัยกรี กซึ& งใช้เป็ นสนามแข่งม้า และการ
แข่งขัน ขับรถศึ ก (Chariot Racing) โดยคําว่า ฮิป โปส และ โดรโมส ปั จจุ บน
ั ถูก นําไปใช้ในภาษาฝรั& งเศสด้วย
หมายถึ ง การแข่ ง ขัน ม้า ใจกลางเมื อ งมอสโคว์ (Central Moscow Hippodrome) น่ า เสี ยดายที& เ หลื อ แต่ ซ าก
ปรั ก หักพังของ ฮิ ป โปโดรมของกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลในอดีต หรื อ อิ ส ตันบลูในปั จจุ บนั แม้จะยิ&งใหญ่และ
เก่าแก่ในสมัยโบราณสร้างขึนระหว่างปี ค.ศ. ` -

แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง เสา ต้น คือ เสาคอนสแตนตินที& *

(Column of Constantine VII) สร้างเมื&อไหร่ ไม่มีใครทราบ แต่บูรณะเมื&อศตวรรษที& \ เสาต้นที& ` คือ เสางู ที&เชื& อ
ว่าสร้างก่อนคริ สกาลมา -*] ปี เป็ นรู ปสลักงู ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟี (Delphi) แล้วถูกขนย้ายมาตังที&นี&เมื&อ
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ศตวรรษที& - ปั จจุบนั เหลือเพียงครึ& งต้น และเสาต้นสุ ดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรื อเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose)
สร้างในช่วงก่อนคริ สตกาลประมาณ ] ปี มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม
หรื อ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็ นเสาสูง สร้างจากหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐาน
ของเสาจะกว้า งและค่อ ยๆ เรี ย วแหลมขึ นสู่ ย อดด้า นบนเป็ นแท่ ง สี& เ หลี& ย มสี& ด้า น ยอดบนสุ ดจะเป็ นลัก ษณะ
เหมือนปิ รามิด และมักนิ ยมหุ ้มหรื อเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคํา เหล็ก หรื อ ทองแดง เป็ นต้น เสาโอเบลิสก์เป็ น
เอกลักษณ์ทางศิลปะที&มีตน้ กําเนิ ดจากอียิปต์โบราณ เป็ นสัญลักษณ์แห่งเส้นทางสู่ วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิ ยมสร้าง
ขึนเป็ นคู่ ตังอยู่ ณ บริ เวณทางเข้าวิหาร ตัวอย่างเช่นที& วิหารลักซอร์ หรื อ วิหารคาร์ นคั เป็ นต้น บริ เวณรอบๆเสา
โอเบลิสก์จะแกะสลักเป็ นร่ องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟิ ค บอกเล่าถึงฟาโรห์ผูส้ ร้าง และเรื& องราวของการสร้าง
เพื&อบูชาเทพเจ้า ดังนัน เสาโอเบลิสก์จึงเป็ นเสมือนหนึ& งเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่ งที&ตงของสถานที
ั
&สําคัญ
หรื อสถานที&ศกั ดิ•สิ ทธิ• ของอียิปต์นาํ ท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย

โซเฟี ย (Mosque of Hagia Sophia)

**

ปิ ดทําการทุกวันจันทร์ ** \ ใน * สิ& งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติ
เนี ยน มีห ลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็ นหิ น อ่อน ภายในติ ดกระจกสี เมื& อเติ ร์ก เข้าครองเมื อง ได้
เปลี&ยนโบสถ์นี&ให้เป็ นสุ เหร่ าในปี ค.ศ. \-_ ฉาบปูนทับกําแพงที&ปูดว้ ยโมเสกเป็ นรู ปพระเยซู คริ สต์และสาวก
ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟี ย เป็ นพิพิธภัณฑ์ที&วนั นี คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี& ยม
โดยเฉพาะโดมที&ใหญ่ที&สุดเป็ นอันดับ - ของโลกซึ&งมีพืนที&โล่งภายในใหญ่ที&สุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนัง
เป็ นตัวรับนําหนักของอาคารลงสู่ พืนแทนการใช้เสาคํายันทัว& ไป นับเป็ นเทคนิ คการก่อสร้าง ที&ถือว่าลําหน้ามาก
ในยุคนัน (ถือเป็ นหนึ& งในเหตุผลสําคัญที&ทาํ ให้วิหารฮาเกีย โซเฟี ย ได้รับการยกย่องให้เป็ น \ ใน * สิ& งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลางโบราณ
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Mosque of Hagia Sophia

เทีBยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน เข้ าชมอุโมงค์ เก็บนําเยเรบาทัน (Basilica Cistern , Yerebatan Saraya) สร้างในปี _ `
ประมาณ \-*m ปี มาแล้ว รัชสมัยจักรพรรดิจสั ติเนียน สร้างขึนมาเพื&อทําการเก็บนําที&ไหลมาจากป่ าเบลเกรด โดยมี
ท่อนําลําเลียงซึ&งเรี ยกว่า “Aqueduct” เพื&อกักเก็บนําเอาไว้ใช้ในพระราชวัง อุโมงค์มีความจุนาได้
ํ มากถึง n ,
ลูกบาศก์เมตร ขนาดของอุโมงค์ มีความยาว \-\ เมตร กว้าง * เมตร มีเสาคํายัน m ต้น แต่ละต้นสูง ] เมตร มี
ด้วยกัน \` แถว (แถวละ `n ต้น) ความห่างของแต่ละต้น คือ -.] เมตร จุดเด่นของอุโมงค์ดงั กล่าวคือ เสาหยดนําตา
(The Column of Tears) ซึ& งเป็ นเสาที&มีลายแกะสลักเป็ นรู ปหยดนําตา และ เสาศีรษะเมดูซ่า (Medusa) ตามความ
เชื& อกรี กโบราณ เมดูซ่าเป็ นนางปี ศาจที&อาศัยอยู่ใต้ดิน เส้นผมของเมดูซ่าเป็ น “งู” ตามตํานานหากใครมองเห็ น
ใบหน้าเธอก็จะกลายเป็ นหิ นในทันที แม้แต่ตวั เธอเอง หากมองเห็นตัวเองก็จะกลายร่ างเป็ นหิ นเช่นเดียวกัน เพื&อ
เป็ นการแก้เคล็ดจึงมักเห็นศีรษะของเมดูซ่า ตังกลับหัวหรื อตะแคง ดังนันการตังรู ปแกะสลักดังกล่าวเป็ นการตังไว้
เพื&อให้ เมดูซ่าปกป้ องอุโมงค์เก็บนําดังกล่าวนันเอง แต่ละวันจะมีนกั ท่องเที&ยวเดินทางมาแวะชมจํานวนมาก โดย
ปลายเส้นทางเดินก็คือการไปดูหัวเมดูซ่า และภายในอุโมงค์มีการเลียงปลาไว้มากมาย นักท่องเที&ยวหลายท่านก็
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นิ ยมโยนเหรี ยญบ้าง เป็ นไปได้ว่าอยากให้กลับมาอีกครัง ตามความเชื& อการโยนเหรี ยญในอ่างนําพุในเมืองโรม
ประเทศอิตาลี
นําท่านเดินทางสู่ สไปซ์ บาซาร์

(Spice Bazaar) หรื อตลาดเครื& องเทศตังอยูใ่ กล้กบั สะพานกาลาตา ที&นี&

ถือเป็ นตลาดในร่ มและเป็ นตลาดที&ใหญ่เป็ นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึนตังแต่ช่วงปี ค.ศ. \mm โดยเป็ น
ส่ วนหนึ& งของศูนย์การค้าเยนี คามี สิ นค้าที&จาํ หน่ ายส่ วนใหญ่คือเครื& องเทศเป็ นหลัก นอกจากนี ยังมีถว&ั คุณภาพดี
ชนิดต่างๆ รังผึง นํามันมะกอก ไปจนถึงเสื อผ้าเครื& องประดับอีกด้วย
คํBา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักทีB

GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

DAY 8
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเตหะราน (B/-/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอสิ ตันบูล ประเทศตุรกี

v„.vuน.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน โดยสายการบิน Mahan Air เที&ยวบินที&
W5 117 ** มีบริ การอาหารและเครื& องดื&มบนเครื& องบิน **

v…. uน.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่ าน (เพื&อแวะเปลี&ยนเครื& อง)

„„.vtน.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที&ยวบินที& W5 051
** มีบริ การอาหารและเครื& องดื&มบนเครื& องบิน **

DAY 9
กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูมิ)
07.„u น.

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

(-/-/-)

18

** หากลูกค้ าท่ านใดทีBจําเป็ นต้ องออกตั†วภายใน (ตัว† เครืBองบิน , ตั†วรถทัวร์ , ตั†วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครังก่ อนทําการออกตั†วเนืBองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียB นไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทังนีเพือB ประโยชน์
ของตัวท่ านเอง **

อัตราค่ าบริการ
รายละเอียดเทีBยวบิน

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
„-‡ ท่ าน
อัตรา
ท่ านละ

กําหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2
v เด็ก „
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มี พักเดีBยว ไม่ ใช้ ตั†ว
เด็กมีเตียง
เตียง
เพิมB
เครืBองบิน
(เด็กอายุไม่
(เด็กอายุไม่ อัตรา ห้ อง อัตรา
เกิน v„ ปี )
เกิน v„ ปี )
ละ
ท่ านละ
อัตราเด็ก
อัตราเด็ก
ท่ านละ
ท่ านละ

เดือน มกราคม …‡
vˆ-„u มกราคม …‡

W5050 BKKIKA 23.35-03.50
W5118 IKAESB 08.00-10.15
W5121 ISTIKA 15.25-18.55
W5051 IKABKK 21.45-07.45+1

27,999

27,999

27,999

8,000

17,900

‡v ม.ค. – t‰ ก.พ.…‡

W5050 BKKIKA 23.35-03.50
W5118 IKAESB 08.00-10.15
W5121 ISTIKA 15.25-18.55
W5051 IKABKK 21.45-07.45+1

27,999

27,999

27,999

8,000

17,900

เดือน กุมภาพันธ์ …‡
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v – „„ กุมภาพันธ์ …‡

W5050 BKKIKA 23.35-03.50
W5118 IKAESB 08.00-10.15
W5121 ISTIKA 15.25-18.55
W5051 IKABKK 21.45-07.45+1

27,999

27,999

27,999

8,000

17,900

„‰ ก.พ. – tˆ มี.ค.…‡

W5050 BKKIKA 23.35-03.50
W5118 IKAESB 08.00-10.15
W5121 ISTIKA 15.25-18.55
W5051 IKABKK 21.45-07.45+1

27,999

27,999

27,999

8,000

17,900

เดือน เมษายน …‡
v‡-„v เมษายน …‡

W5050 BKKIKA 22.35-03.30
W5118 IKAESB 08.00-09.15
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25+1

29,999

29,999

29,999

8,000

17,900

v…-„ เมษายน …‡

W5050 BKKIKA 22.35-03.30
W5118 IKAESB 08.00-09.15
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25+1

29,999

29,999

29,999

8,000

17,900

„ เม.ย. – t„ พ.ค.…‡

W5050 BKKIKA 22.35-03.30
W5118 IKAESB 08.00-09.15
W5117 ISTIKA 12.15-16.45
W5051 IKABKK 22.10-07.25+1

29,999

29,999

29,999

8,000

17,900

** อัตรานียังไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิBน ตามธรรมเนียม 75 ดอลล่ าร์ สหรัฐ
(USD) ต่ อ ทริป ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง v ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถงึ „ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนี
ท่ านสามารถให้ มากกว่ านีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิŠใน
การเรียกเก็บก่ อนเดินทางทุกท่ าน ทีBสนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง „ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
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(ไม่ มีทีBนัBงบนเครืBองบิน)
** ท่ านทีBถือหนังสื อเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์ เดินทางไป เพือB การท่ องเทีBยว ประเทศตุรกี ไม่ จําเป็ นต้ องยืBนขอ
วีซ่า โดยสามารถพํานักได้ ไม่ เกิน ‡t วัน ต่ อครัง **
อัตราค่ าบริการนี รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื& องบิ น (ตัว‚ ) ไป และ กลับ พร้ อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึ งค่าภาษีสนามบิ น
และค่ า ภาษี นํามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้อ งการอัพ เกรด Upgrade หรื อ เปลี& ย นแปลงบัต รโดยสาร ไม่ ว่ า เที& ย วใด เที& ย วหนึ& ง
กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที& เ ป็ นกรณี พิ เ ศษ โดยอ้า งอิ ง ค่ า ใช้จ่ า ยการจองทัว ร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ต‚ัว เครื& อ งบิ น ตามที& ต ามที& ต าราง
อัตราค่าบริ การระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื& องบิน สายการบิน Mahan Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครื& องบิน โดยมีนําหนักไม่ เกิน 30 ก.ก. („ ชิน) และ ถือขึนเครืBองบินได้นําหนักไม่ เกิน ˆ ก.ก. (ไม่จาํ กัด
จํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าที&จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื&อนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่ าโรงแรมที& พ กั ระดับ มาตรฐานตามรายการที& ร ะบุ (พัก 2-3 ท่ าน ต่ อ ห้อง) ในกรณี มี ง านเทรดแฟร์ การแข่ งขันกี ฬา
หรื อ กิจกรรมอื&นๆ ที&ทาํ ให้โรงแรมตามรายการที& ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที&ต่างๆ ตามรายการที&ระบุ กรณี ไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานที&ในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการที&ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ•ในการเปลี&ยนแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ที&คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบียประกันอุบตั ิเหตุในการเดิ นทางท่องเที&ย วต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื&อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื& องดื&ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที&ไม่ได้ระบุในรายการ
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× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ&น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง \ ท่าน
รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ` ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ในการเรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที&สนามบิน ในวัน
เช็คอิน
× ค่ าธรรมเนี ย มในกรณี ที& ก ระเป๋ าสัม ภาระที& มี นําหนัก เกิ น กว่า ที& ส ายการบิ น นันๆกํา หนดหรื อ สั ม ภาระใหญ่ เกิ น ขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที&นงั& บนเครื& องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยูก่ บั สายการบิน และ
รุ่ นของเครื& องบินแต่ละไฟล์ทที&ใช้บิน ซึ&งอาจเปลี&ยนแปลงได้อยูท่ ี&สายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีนามั
ํ น ที&สายการบินเรี ยกเก็บเพิ&ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว‚ เครื& องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิ&ม 7% และภาษีหกั ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั

เงืBอนไขการจอง และ การชําระเงิน
• กรุ ณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย

วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 15,000 บาท และตัดที&นง&ั การจองภายใน ` วัน

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุ ณาชําระเงินใน`วันถัดไป ก่อนเวลา \m. น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที&กาํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจอง
เข้ามาใหม่ นัน& หมายถึงว่า กรณี ที&มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ•ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื&องจากทุกพีเรี ยด เรามีที&นง&ั
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี&ยนชื&อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ•ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี ที&
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงืBอนไขการยกเลิก และ เปลียB นแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 50 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที&ชาํ ระแล้ว
** ยกเว้ น ในกรณีวันหยุดนักขัต ฤกษ์ ,วัน หยุดเทศกาล ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิŠไม่ คืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงืBอนไขใดๆ
ทังสิ น ****
•**ในกรณีทีBตัดกรุ๊ปหน้ าร้ าน ห้ ามยกเลิกทุกกรณี ถ้ าเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจําทังหมด*
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ•ยึดค่าบริ การร้อยละ _ ของค่าบริ การทังหมด
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• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ไม่คืนเงินค่าบริ การที&ชาํ ระมาแล้วทังหมดทังนี ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที&ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที&ชาํ ระแล้วเนื& องในการเตรี ยมการจัดการนําเที&ยวให้แก่นกั ท่องเที&ยว เช่น
การสํารองที&นง&ั ตัว‚ เครื& องบิน การจองที&พกั ฯลฯ
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ& งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทังสิ น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ตอ้ งการเปลี&ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี&ยนชื&อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที&ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ&ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ•ในการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายที&เกิดขึนจริ งทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรี ยดวันที&เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย
กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที&เป็ นกรณี พิเศษ
• กรณี ตอ้ งการเปลี&ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื&อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ•ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนิ นการ
ต่างๆ ที&เกิดขึนจริ งสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังที&เปลี&ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทังสิ น

เงืBอนไขสํ าคัญอืน
B ๆทีBท่านควรทราบก่ อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขึนตํ&า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ&ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที&จะชําระค่าบริ การเพิ&มเพื&อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที&จะประสานงาน เพื&อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ•ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื&อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื&นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื&อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที&เป็ นกรณี พิเศษ
ทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี&ยนแปลงได้
• กรณี ที& ท่ า นต้อ งออกบัต รโดยสารภายใน (ตั‚วภายในประเทศ เช่ น ตั‚ว เครื& อ งบิ น , ตั‚วรถทัวร์ , ตั‚วรถไฟ) กรุ ณ าติ ด ต่ อ
สอบถามเพื&อยืนยันกับเจ้าหน้าที&ก่อนทุก ครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที& สามารถเลื& อนวันและเวลาเดิน ทางได้
เพราะมีบางกรณี ที&สายการบินอาจมีการปรับเปลี&ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี ขึนอยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิ& งสําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบิ นเพื&อ
เช็ ค อิ น ก่ อ นเครื& องบิ น อย่า งน้อย ชั&วโมง โดยในส่ ว นนี หากเกิ ด ความเสี ย หายใดๆบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ• ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที&เกิดขึนใดๆทังสิ น
• กรณี ที&ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที&เป็ นกรณีพิเศษ
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• กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย * วันก่อน
การเดินทาง หรื อตังแต่ที&ท่านเริ& มจองทัวร์ เพื&อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบิ นเพื&อจัดเตรี ย มล่วงหน้า กรณี มี
ค่าใช้จ่ายเพิ&มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ•ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที&เกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุ ณาส่ งรายชื&อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที&หลังจากชําระเงินกรณี ที&ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที&ให้ทราบ
• กรณี ที&ออกบัตรโดยสาร (ตัว‚ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ•ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่ วน
ใดส่ วนหนึ&ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่ งสําเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื&อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ ครบตามจํานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนําส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย หรื อ * วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์ นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื& องบินแบบหมู่คณะ (ตัว‚ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื&อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลี&ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที&เป็ น
กรณี พิเศษ
• ทางบริ ษทั ไม่มีน โยบายจัดคู่นอนให้กับ ลูก ค้าที&ไ ม่รู้จกั กันมาก่ อน เช่ น กรณี ที&ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดี&ยวตามที&ระบุ
• หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า m เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิสําหรับนัก ท่องเที&ย วที&เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสิ น นําใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื& องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่วนนีเพื&อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี& โมงเย็นก็จะเริ& มมืดแล้ว สถานที&ท่องเที&ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ \-` ช.ม. การเดินทางควรเผื&อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที&ท่องเที&ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิ มะ อาจลื&นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที&สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื&อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• เปลี&ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื& องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื&อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนีทางบริ ษทั จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีที&จาํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ&ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื& องจากการเดินทางท่องเที&ยวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ท ธิ• ไม่สามารถขอรับ เงิ นคืนได้ในบริ ก ารบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ& งที& ท่านไม่ตอ้ งการได้รับ บริ การ หาก
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ระหว่างเดินทาง สถานที&ท่องเที&ยวใดที&ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ&งให้ท่าน เนื&องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณี ที&ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที&จะเกิดขึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที&ท่านชําระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ&ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที&สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชํารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ& ง มีหน้าใดหน้าหนึ& งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ&งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทังสิ น ทางสายการบิน
หรื อ เจ้าหน้าที&ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ• ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุ ณาตรวจสอบ และ
ดูแล หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชาํ รุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวง
การต่างประเทศเพื&อทําหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที&บริ ษทั เร็ ว
ที&สุด เพื&อยืนยันการเปลี&ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที&บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที&ยงั ไม่แ (ตัว‚
เครื& องบิน) ท่านสามารถเปลี&ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว‚ เครื& องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ• ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที&เกิดขึนจริ งทังหมด ซึ& งโดยส่ วนใหญ่ตว‚ั เครื& องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
• เกี&ยวกับที&นง&ั บนเครื& องบิน เนื&องจากบัตรโดยสาร (ตัว‚ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิ ทธิ•
ในการเลือกที&นง&ั บนเครื& องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที&สุดให้ท่าน
ได้นง&ั ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที&สุด
• ข้อมูลเพิ&มเติมเกี&ยวกับห้องพักในโรงแรมที&พกั เนื& องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี&ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
• กรณี ที&ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณี ใดๆทังสิ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ•
ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ&งทังสิ น
• ขอสงวนสิ ทธิ•การเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ&ม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาํ สัญญาใดๆทังสิ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
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• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ในการไม่รับ ผิ ด ชอบใดๆทังสิ น หากเกิ ดกรณี ค วามล่า ช้า จากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ& งของผิดกฎหมาย ซึ&งอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริ ษทั
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ• ในการไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากเกิดสิ& งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิ ทธิ• ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ& งของไว้ที&โรงแรมและจําเป็ นต้องส่ งมายังจุ ดหมาย
ปลายทางตามที&ท่านต้องการ
• รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอที&ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครังหนึ&ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที&พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ&งอาจจะปรับเปลี&ยนตามที&ระบุในโปรแกรม
*เมืBอท่ านชําระเงินค่าทัวร์ ให้ กับทางบริษัทฯแล้ วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ยอมรับเงืBอนไขข้ อตกลงทังหมดนีแล้ ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ทีมB อบความไว้ วางใจ ให้ เราบริการ **

