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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับ
พร้อมอํานวยความสะดวก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ออกเดินทางสูก่ รุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK377/EK119
*.*.*. แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ*.*.*.
(เวลาท้องถิน)เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล (SABIHAGOKCEN INTERNATIONAL
AIRPORT)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว .....นําท่าน ล่องเรือผ่านช่อง
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แคบบอสฟอรัสซึงเป็ นอีกหนึงกิจกรรมทีทําให้เส้นทางนีมีความ
น่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลําใหญ่ 2 ชัน เปิ ด
พืนทีกว้างบนดาดฟ้ าเรือให้นกั ท่องเทียวสามารถเดินชม
บรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสนีคือจุด
แบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็ นจุดเชือมต่อ
ระหว่างทะเลดํา (THE BLACK SEA) และทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) เป็ นจุดสินสุด
ของขอบเขตเอเชียและยุโรปทีบรรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป บางจุดกว้าง 500 เมตร ในขณะทีบาง
จุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ได้อมวิ
ิ วอิมบรรยากาศของสองฝังช่อง
แคบและพระราชวังโดลมาบาเช่ทตัี งอยู่รมิ นําในอีกมุมหนึงซึงสวยสง่าน่าชม
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
GOLDEN WAY HOTELหรือเทียบเท่า
อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีนาเงิ
ํ น-พระราชวังทอปกาปึ -ชานัคคาเล่
รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านถ่ายรูป (ด้านนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จัตรุ สั ทีแต่เดิมในยุค
โบราณถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนเทียมและใช้เป็ นลานกว้าง
สําหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบนั ลานแข่งนีไม่ได้ถกู ใช้งานเหมือนเช่นเดิม
อีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตทีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสาโอเบ
ลิสก์แห่งกษัตริยเ์ ธโอโดเชียส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็ นเสาทรง
สีเหลียมฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึนไปเป็ นยอดแหลมเสาโบราณต้นที 2 เรียกกันทัวไปว่า “เสางู”
(BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็ นเสาบรอนซ์ทแกะลวดลายเป็
ี
นรูปงู 3 ตัวพันเกียวกันไป
มา ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรีกทีเก่าแก่ทสุี ดทีมีเหลืออยู่ในอิสตันบูลทุกวันนี เคยถูกประดับอยู่
ทีวิหารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึนเมือ 479 ปี ก่อนคริสต์กาลในครังทีรบชนะเปอร์เซีย เสา
ที 3 มีชอว่
ื า “เสาคอนสแตนติน” (Column of Constantine) สร้างขึนในปี พ.ศ. 1483 เมือครังเริม
สร้างนันเป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซ์ไปจนหมด ปัจจุบนั
นักท่องเทียวทีเข้าไปชมจึงมีโอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเป็ นเพียงแค่เสาปูนเท่านัน
นําท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) สุเหร่าสีนาเงิ
ํ น (BLUE MOSQUE)ปัจจุบนั ถือเป็ นอีกหนึงสัญลักษณ์ของอิส
ตันบูล เป็ นมัสยิดทีถูกสร้างขึนอย่างยิงใหญ่ เริมสร้างในปี พ.ศ. 2152 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2159
ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ้าตังอยู่โดดเด่นอันเป็ นทีมาของชือ “BLUE MOSQUE” ส่วนภายในก็จะ
ประดับตกแต่งด้วยกระเบืองอิซนิคตามผนังและกําแพงโดยรอบเป็ นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่า
กระเบืองทังหมดนีเป็ นสีฟ้า และสีฟ้าทังข้างนอกข้างในของมัสยิดแห่งนียังเข้ากันดีกบั บรรยากาศของ
ชายฝังทะเลทีอยู่ทางเบืองหลังจากสุเหร่าสีนาเงิ
ํ น
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPISARAYI)พระราชวังเก่าแก่และเป็ นสถานที
ชือดังของอิสตันบูลอีกแห่งหนึงทีนักท่องเทียวจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผดิ หวังในความ
สวยงาม ลําค่า และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปึ มคี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์เพราะเคยใช้เป็ นที
ประทับขององค์สุลต่านมายาวนานหลายองค์ ถูกสร้างขึนตังแต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคําบัญชาของ “สุลต่าน
เมห์เมตที 2” แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือสมญานามทีท่านได้รบั คือ “สุลต่านเมห์เมตผูพ้ ชิ ติ ” ปัจจุบนั
ได้ถูกเปลียนเป็ นพืนทีจัดแสดงข้าวของเครืองใช้โบราณของราชสํานักตุรกีทน่ี าชม
มาก จะแบ่งพืนทีออกเป็ น 3 ส่วน คือจะมีพนที
ื ของพระราชวังชันนอก
พระราชวังชันใน และมีพนที
ื ทีเคยใช้เป็ นฮาเร็มของสุลต่าน เมือย่างก้าวเข้าสู่
พระราชวังจากชันนอกและชันในจะได้เห็นการตกแต่งพระราชวังทีวิจติ รอลังการ
อย่างมาก จุดทีน่าสนใจมากคือ ท้องพระคลังทีใช้เป็ นทีเก็บทรัพย์สมบัตมิ คี ่า
ทังหลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi Dagger) ทีงดงามตังแต่ส่วน
ของปลอกสวมทีประดับด้วยอัญมณี ไข่มกุ และทองคํา ส่วนบนด้ามกริชนันประดับด้วยมรกตงดงาม
นอกเหนือจากความสวยงามของอัญมณีและเครืองประดับทังหลาย นักท่องเทียวจะได้ชมเครืองโลหะ
โบราณ เครืองปันดินเผาและเครืองกระเบืองอีกมากมาย
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)ซึงตังอยู่รมิ ทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน ในอดีต
ชานัคคาเลเคยเป็ นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ เพราะเป็ นอีกจุดทีเชือมต่อเอเชียกับยุโรปเข้า
ด้วยกัน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
TROIA TUSAN HOTELหรือเทียบเท่า
ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิ ออน-อิซเมียร์
รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าแก่ในตํานานแห่งนีหลังจากที
กลายเป็ นอดีตมาหลายศตวรรษ ก็ได้ถูกค้นพบ พ.ศ. 2413
“ไฮน์รชิ ชลีมานน์” (Heinrich Schliemann) นักโบราณคดีชาว
เยอรมันได้เป็ นผูบ้ กุ เบิกขุดพบซากเมืองโบราณขึนซึงก็คือเมือง
ทรอยนีเอง เป็ นซากเมืองโบราณทีมีพนที
ื ติดกับทะเลอิเจียน
ตอนบน และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกล้กนั มีช่องแคบ “ดาร์ดาแนลล์” (Dardanelles)
และ “คาบสมุทรกัลลิโปลี” (Gallipoli) จากนันไฮน์รชิ ก็ใช้เวลา 20 ปี ถดั มาในการขุดค้นเพิมเติมและ
ศึกษาความเป็ นมาของซากเมืองแห่งนี จนพบว่าทรอยนันแบ่งออกเป็ น 9 ยุค นับตังแต่เมือ 3,000 ปี
ก่อนคริสต์กาล ไล่มาจนถึง พ.ศ. 943 และทังหมดนีได้กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้โฮเมอร์สร้างสรรค์

VC CENTER

เทียง
บ่าย

คํา
ทีพัก
วันทีห้า
เช้า

ผลงานการเขียนทีโด่งดังก้องโลกอย่างมหากาพย์อเิ ลียดและโอดิสซียช์ ม (ด้านนอก) ม้าไม้เมืองทรอย
ฉบับทีใช้ถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด (WOODEN HORSE OF TROY)หนึงในกลยุทธ์ทางการทหารที
ชาญฉลาด และเป็ นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก จึงกลายเป็ นเรืองราวทีโจทย์จนั ท์และโด่งดังไปทัว
โลก และกลายเป็ นหนึงในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตังแต่นนเป็
ั นต้นมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมอัซเคลปิ ออน (ASKLEPION)ทีในอดีตนันเคยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ทยิี งใหญ่ ตัว
วิหารนันได้ถูกสร้างขึนตังแต่เมือ 400 ปี ก่อนคริสตกาล เพือถวายแด่เทพอัซเคลปิ ออส เทพแห่งการ
รักษาเมืองนี ยังเป็ นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ทใหญ่
ี ทสุี ดในขณะนัน และยังเป็ นโรงเรียนสอน
เกียวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก ปัจจุบนั เราจะยังได้เห็นร่องรอยความยิงใหญ่ในอดีตได้
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิชเมียร์(IZMIR) เพือเข้าสู่ทพัี ก
รับประทานอาหารคํา ณห้องอาหารของโรงแรม
BLANCA HOTELหรือเทียบเท่า
เมืองโบราณเอฟิ ซุส-ร้านเสือหนัง-ปามุคคาเล่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิ ซุส (EPHESUS)ทีได้ชอว่
ื าเป็ นเมืองโบราณและ
เป็ นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟิ ซุสถือกําเนิดขึนตังแต่ยุค
ก่อนคริสต์กาลเสียอีก และก็ดาํ เนินมาพร้อมกับยุครุ่งเรืองของชนชาติกรีก ตรงกับ
ยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส ซี
ซาร์” (AUGUSTUS CAESAR) เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซียตังแต่หลังจาก พ.ศ. 900
เป็ นต้นมา ปัจจุบนั นีแม้จะผ่านมานานกว่า 2,000 ปี แล้วแต่เอฟิ
ซุสก็ยงั ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเมืองโบราณทีมีการบํารุงรักษาได้
ดีทสุี ดเมืองหนึงของโลก สิงทีมีให้เราได้ชมกันจึงเป็ นความยิงใหญ่ของซากเมืองโบราณ โรงละครเก่าแก่
ทีจุผูช้ มได้มากถึง 25,000 คน เทียบได้เป็ น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนัน แม้จะเริมกร่อนไปบ้างแต่
เท่าทีเหลือก็ยงั ดูแข็งแกร่ง และในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็อาจมีการจัดแสดงแสงสีเสียงบ้างในโรงละคร
แห่งนี บริเวณอืนๆ ยังมีโรงอาบนําโบราณแบบตุรกีแท้ แท่นบูชาเทพเจ้า มี ห้องสมุดเซลซุสทีสร้างโดย
กงสุล “ทิเบเรียส จูเลียสอควิลา” (JULIUS AQUILA) เพืออุทศิ แด่นายกเทศมนตรีซงเป็
ึ นพ่อของท่าน
กงสุล และยังได้บรรจุศพของผูเ้ ป็ นพ่อไว้ใต้หอ้ งสมุดแห่งนี แต่มาถูกทําลายทังตัวอาคารและหนังสือ
จากข้าศึกศัตรู มีการประสบภัยจากแผ่นดินไหวบ้าง เสียหายไปมากแต่ก็ยงั ยืดหยัดเคียงคู่กาลเวลามา
ได้ไม่ห่างกันนักมี วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (TEMPLE OF HADRIAN)ทีสร้างขึนเพือถวายแด่
จักรพรรดิเฮเดรียน ซึงพระองค์คืออีกหนึงจักรพรรดิผูย้ งใหญ่
ิ ของโรมัน วิหารแห่งนีเมือเทียบกับอายุ
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แล้วต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโคริน
เธียนทัง 4 ต้นทีอยู่ทางด้านหน้าวิหาร โครงประตูหน้ามีจวหิ
ั นโค้งแกะสลักลวดลายสวยงามน่ามอง
นําท่านช้อปปิ ง ณ ศูนย์ผลิตเสือหนังคุณภาพสูงประเทศตุรกีถอื เป็ นประเทศหนึงทีขึนชือในด้านเครือง
หนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหนังคุณภาพสูงออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือสินค้น
เครืองหนังกันได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ นเสือ กระเป๋ า เสือโค้ช และอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามุคคาเล่เคยเป็ นทีตังของนครเฮียราโปลิส
(HIERAPOLIS)และทีตังของลานหินปูนขนาดมหึมา ชมปราสาทปุยฝ้ ายสิง
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติเกิดขึนจากธารนําใต้ดนิ ซึงมีส่วนประกอบของแคลซียม
ออกไซด์และมีอณ
ุ ภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียสได้ไหลลงมาจากภูเขา “คาลดา
กิ” แล้วแร่ธาตุเกิดการตกตะกอนทําปฏิกิรยิ าจับตัวกันเป็ นก้อนแข็งลดหลันเป็ น
ชันเป็ นแอ่งเป็ นลานต่างกันไป แต่กลับกลายเป็ นเหมือนประติมากรรมจากฝี มอื
ธรรมชาติ สวยงามแปลกตาจนในทีสุดปามุคคาเลก็ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมือในปี พ.ศ. 2531 คําว่า “ปามุคคาเล่ ในภาษาตุรกีนนหมายถึ
ั
ง
“ปราสาทปุยฝ้ าย” เพราะบางส่วนบางมุมของก้อนแคลเซียมก็มรี ูปร่างคลา้ ยก้อนเมฆหรือก้อนหิมะ
ตามแต่จะจินตนาการ ส่วนบางจุดก็จะเป็ นแอ่งรองรับนําแร่อณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 35 องศาเซลเซียสทีชาว
ตุรกีนิยมนําไปอาบและดืมกิน เพราะเชือว่าเป็ นนําแร่ธรรมชาติทมีี สรรพคุณในการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปัสสาวะ โรคไตและโรคไขข้ออักเสบ
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
TRIPOLIS HOTELหรือเทียบเท่า
ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบําหน้าท้อง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)เมืองทียิงใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมีตาํ แหน่ งเป็ นถึงอดีตเมือง
หลวงของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย สุลต่านอาเลดิน เคย์โค
บาทความรุ่งเรืองนีทําให้เกิดการก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สงก่
ิ อสร้างเหล่านี
ก็โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามทีได้รบั อิทธิพลเข้ามาในเวลานันชมท่าน
ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ (CARAVANSERAI)ซึงเป็ นจุดพักแรมของชาวเติรก์ ในสมัยออตโตมัน
หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็ นโรงแรมข้างทางของคนเดินทางในยุคนัน หากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็ นเหมือนรัว
กําแพงล้อมเป็ นกรอบสีเหลียมอยู่กลางทุ่งกว้าง ตรงกลางของกรอบจะเป็ นพืนทีโล่งหรืออาจจะมีบ่อนํา
ธรรมชาติ และมีส่วนทีเป็ นหลังคาสามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางทีมาพร้อมกอง
คาราวานม้าและอูฐมักแวะพักแรมในช่วงคํา จนรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางต่อ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมืองมรดกโลกจากการการันตีโดยยูเนสโก และ
ยังเป็ นเมืองทีอุดมไปด้วยความสวยงามของภูมปิ ระเทศ เพราะตังอยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ด้วย
รูปลักษณ์ของคัปปาโดเกียทีดูแปลกไม่เหมือนใคร ทําให้มคี าํ ถามเกิดขึนเสมอว่า เหตุใดคัปปาโดเกียจึง
มีลกั ษณะเช่นนี เพราะแม้แต่ผูท้ ค้ี นพบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาลี คานาโซส”
ก็ยงั สงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งนีพืนทีทีเป็ นคัปปาโดเกียอย่างที
เห็นทุกวันนีเมือกว่า 3 ล้านปี ก่อนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง
ก็ได้ผลักดันลาวาออกมาเป็ นจํานวนมาก และทับถมทังเถ้าถ่านหนาบางคละกันไป
จนเกิดเป็ นแผ่นดินใหม่ขนึ จากนันก็ถกู แดด ฝน ลม หิมะกัดเซาะทีละเล็กละ
น้อย ระยะเวลา 3 ล้านปี ธรรมชาติจงึ สร้างสรรค์ความแปลกให้แก่โลกแบบคาดไม่
ถึง คัปปาโดเกียจึงกลายเป็ นเหมือนดินแดนพิศวงทีเต็มไปด้วยแท่งหินเป็ นรูปทรงกระบอกบ้าง รูปกรวย
ควําบ้าง บางชินเป็ นเหมือนปล่องหรือโดมสูงทีคนสามารถเข้าไปอยู่ดา้ นในได้ และมีอยู่มากมายเหมือน
เป็ นเมืองในเทพนิยาย จนชาวพืนเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชือหนึงว่า ปล่องไฟนางฟ้ า(FAIRY
CHIMNEY)
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมระบําหน้าท้องกิจกรรมทีควรได้สมั ผัสและอย่าพลาดให้ตวั เองต้องเสียดายในภายหลัง เพราะ
นีคือกิจกรรมพิเศษทีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์สาํ คัญของชาวตุรกีมาตังแต่อดีต และนักท่องเทียวก็มกั รอ
คอยทีจะได้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ตอ้ งเป็ น “ระบําหน้าท้อง” (Belly Dance) ทีชวนตืนตา
ตืนใจและรูส้ กึ สนุ กคึกคักไปกับผูแ้ สดงด้วย นักแสดงเหล่านีถือว่าเป็ นยอดฝี มอื หากโชคดีกว่านันคุณ
จะไม่ได้เป็ นแค่ผูช้ มแต่อาจถูกเชิญให้ขนบนเวที
ึ
ไปร่วมสนุกกับนักแสดงเหล่านีด้วยก็ได้ ฉะนันนอกจาก
จะสนุกแล้วก็ยงั จะได้ประสบการณ์ดๆี และความประทับใจกลับบ้านอีกด้วย
MUSTAFA HOTELหรือเทียบเท่า
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดนิ คาร์ตคั -พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สําหรับท่านทีสนใจนังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี โดยมีเจ้าหน้าที
บริษทั บอลลูนรอรับท่าน เพือนําท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ทไม่
ี ควรพลาด
กับการนังบอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากด้านบนพร้อมรับ
ประกาศนียบัตรทีมอบให้กบั ทุกท่าน
(ทัวร์นงบอลลู
ั
นนีเป็ นทัวร์พเิ ศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึนบอลลูน
ประมาณท่านละ 250ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)
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นําท่านเข้าชมถําใต้ดนิ คาร์ตดั (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิดจากการขุดเจาะพืนดิน
สมัยก่อนตอนเกิดสงคราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (GOREME OPEN AIR MUSEUM)ทีครังหนึงเคยเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 เพราะฉะนันทีนีจะมี
สิงก่ อ สร้า งทีเกี ยวข้อ งกับ ศาสนาคริส ต์อ ยู่ ม ากกว่ า เมือ งอืนๆ
อย่างเช่น โบสถ์เซนต์บาร์บาราทีถือได้ว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ทสร้
ี างขึน
ในยุคแรกๆ ทีมีภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดาน
โบสถ์ แต่ เพราะเสลาทียาวนานทําให้สีของภาพจืดจางลงไปมาก
แล้ว และ “โบสถ์แอปเปิ ล” ทีอยู่ใกล้กนั หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนทีสีสนั จัดจ้านมากกว่า
ในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาทีนี ซึงส่วนมากเป็ นภาพทีแสดงถึงพระประวัติของพระเยซู และทีได้ชือ
เรียกว่าโบสถ์แอปเปิ ลก็เพราะด้านหน้าของโบสถ์มตี น้ แอปเปิ ลอยู่นนเอง
ั รวมทังที “โบสถ์มงั กร” หรือที
ชาวพืนเมืองเรียกว่า “YilaniKilise” ก็จะมีความน่าสนใจอยู่ทภาพวาดการต่
ี
อสูข้ องนักรบในยุคนัน
นําท่านชมโรงงานทอพรมผลิตภัณฑ์ขนชื
ึ อของประเทศตุรกี ทีมีลวดลายทีสวยและประณีต ให้ท่านได้
อิสระเลือกซือสินค้าและของทีระลึกได้ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสูโ่ รงงานเครืองประดับ(JEWELLY FACTORY)เพือให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการ
ผลิตสินค้าพืนเมืองทีมีคุณภาพและชือเสียงโด่งอิสระให้ท่านเลือกซือได้ตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอังคาร่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็ นเมืองทีใหญ่เป็ นอันดับ
2 รองจากอิสตันบูล เป็ นศูนย์กลางของทังคมนาคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
SERGAH HOTELหรือเทียบเท่า
อังคาร่า-อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ งที สไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) ซึงเป็ นย่านช้อปปิ งทีใหญ่เป็ นอันดับสองรองจาก
ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตังมานานตังแต่ พ.ศ. 2203 สินค้าทีมีจาํ หน่ ายในตลาดแห่งนีก็ตรงตาม
ชือนันคือกลุ่มเครืองเทศทีแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็ นแถวแล้วบรรจุผงเครืองเทศไว้จน
เต็ม เครืองเทศแต่ละชนิดก็มสี สี นั แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จงึ มักเป็ นคนพืนทีทีจะมาซือนําไปปรุงอาหาร
และยังมีสนิ ค้ากลุม่ ธัญพืชทังหลาย โดยเฉพาะตระกูลถัวของตุรกีจะเป็ นทีขึนชือมากในตลาดเครืองเทศ
ยังมีผลไม้ทงสดและแห้
ั
ง นําผึงแท้ นํามันหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถินชันดี และทีน่ าลองชิมสําหรับ
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นักท่องเทียวก็คือขนมพืนเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นตํารับก็หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี และยังมี
ราคาถูกอีกด้วย
*.*.*. อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย *.*.*.
GOLDEN WAYหรือเทียบเท่า
อิสตันบูล-แกรนด์บาซ่า-ดูไบ-ประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านช้อปปิ งสินค้าทีแกรนด์บาร์ซา่ ตามอธัยาศัย…นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล
(เวลาท้องถิน)ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK120/EK374
*.*.*. แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ *.*.*.
ประเทศไทย
(เวลาท้องถิน)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าใช้จา่ ย

อัตราค่าใช้จา่ ย
16-25 ต.ค. //23 ต.ค.-1 พ.ย.
30 ต.ค.-8 พ.ย. //6-15 พ.ย.
13-22 พ.ย. //20-29 พ.ย.
27 พ.ย.-6 ธ.ค. // 4-13 ธ.ค.
11-20 ธ.ค. //18-27 ธ.ค.
27 ธ.ค.-5 ม.ค. // 28 ธ.ค.-6 ม.ค.
29 ธ.ค.-7 ม.ค.
ปี 2021
29 ม.ค.-7 ก.พ. //5-14 ก.พ.
12-21 ก.พ. //19-28 ก.พ.
26 ก.พ.-7 มี.ค. //5-14 มี.ค.
12-21 มี.ค. //19-28 มี.ค.
26 มี.ค.-4 เม.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตํากว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดียวเพิม

29,900.9,500.39,900.-

29,900.-
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9-18 เม.ย.
16-25 เม.ย.// 23 เม.ย.-2 พ.ค.
30 เม.ย.-9 พ.ค. //7-16 พ.ค.
14-23 พ.ค. //21-30 พ.ค.
28 พ.ค.-6 มิ.ย.

39,900.9,500.29,900.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึนราคาของภาษีนามั
ํ นและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ***

หมายเหตุบริษทั ฯขอสงวนลิขสิทธิในการยกเลิก หรือเปลียนแปลงราคา
*.*.*. อัตรานี รวม*.*.*.
1. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ(Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนสําหรับการเปลียนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํากว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย
เนืองจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตากว่
ํ า 3 หน้า
5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบียประกันเริมต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน
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8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าทิป
อัตรานี ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไม่
ี ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านําหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม 7 % ในกรณีทต้ี องการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ั
**กรุณาอ่านเงือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท่
ี านได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนันทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิทีจะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเหลือ
เงือนไขการชําระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 15วันก่อนการเดินทาง
เงือนไขการสํารองทีนงั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิการย้ายเมืองทีเข้าพ ัก เช่น กรณีทเมื
ี องนนมี
ั การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการเต็มจํานวน
หมายเหตุ
ั ทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณีทท่
ี านจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
นํ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
- เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้วในกรณีทลู
ี กค ้า
ต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีมีการจองทัวร์และได ้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือทังหมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีได ้ระบุไว ้ทังหมด
- นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนังต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเครื
ี องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นํ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไม่
ี สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
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และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึงในกรณีนทางบริ
ี
ษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทังหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ ้งสถานฑูต เพือให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรืองวีซา่ ของท่าน เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือท่านได ้ชําระ
เงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีได ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืนคําร ้องใหม่ก็ต ้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขันตอนการยืนวีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน ซึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีนี
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯก่อนทุกครังมิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทังสินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุดวิสย
เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเคยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีรักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืนชักชวนผู ้ผืนให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ
ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือหาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือทัวร์ เพือหาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจะออกตัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่าทัวร์นันๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นันยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นันได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริมงาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลียน - เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
ึ วมเดินทาง
ข ้อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู ้มีเกียรติซงร่
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นํ า สัม มนา และการเดินทางทีมีค วามชํา นาญ โดยจั ดหาโรงแรมทีพั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร ้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทังนี
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วิน าศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั นผวนของอัต ราแลกเปลียน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม่จํ าต ้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุม ของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ
ทีรับประกันในกรณีทผู
ี ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทาง
ออก หรือ เข ้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ
ิ ดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
เฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสงผิ
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทังนีการขอ
สงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีได ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นํ าพาการเดินทางในครังนี”

