รวมเดินทางสัมผัสความยิงใหญ่แห่งดินแดน ทวีป เต็มอิมกับประวัตศิ าสตร์ที
ยิงใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ
Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครืองรางนําโชคของประเทศตุรกี ท่านละ ; อัน
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถินคุณภาพทีทํามาจากทับทิมหอมชืนใจ ท่านละ ; กล่อง
แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถินของตุรกีทา่ นละ ; อัน
แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ ; แก้ว
****(สงวนสิทธิNสาํ หรับกรุป๊ ทีออกเดินทาง 25 ท่านขึS นไปเท่านัSน)****
พักโรงแรมระดับ U+W ดาว ตลอดการเดินทาง
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถSาํ ; คืน ทีเมืองคัปปาโดเกีย
**หมายเหตุ:กรณีหอ้ งพักโรงแรมสไตล์ถSาํ ประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิNในการเปลียนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับ
เดียวกัน ซึงสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็ นสไตล์ถSาํ ประยุกต์ บริษทั สงวนสิทธิNในการเปลียนตามความเหมาะสม โดย
ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

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

โปรแกรมการเดินทาง

; กรุงเทพฯ
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีนS าํ เงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จาํ ลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิส
^
โบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

กลาง
คํา
วัน
✈ ✈ ✈

โรงแรมทีพัก
หรือเทียบเท่า
-

O

O

O

CANAKKALE
IRIS HOTEL

O

O

O

KUSADASI MARINA
HOTEL&SUITES

เช้า

PAMUKKALE
NINOVA THERMAL
HOTEL
BURCU KAYA
HOTEL

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคา
U
เล่-ปราสาทปุยฝ้ าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่

O

O

O

W เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบําหน้าท้อง

O

O

O

O

O

O

ANKARA BERA
HOTEL

O

O

✈

-

✈ ✈

✈

-

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ตb
สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย
c กรุงเทพฯ
a

วันทีแรก

กรุงเทพฯ

(-/-/-)

18.00 น.
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน สาย
การบิ นTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู q ซึ$ งมีเจ้าหน้าที$ ข องบริ ษัท คอยอํานวยความสะดวกเรื$ องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน
21.45 น.
เหิรฟ้ าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เทียวบินที TK65 ใช้เวลาเดินทางประมาณ
;t ชัวโมง (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
19.30 น.
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน สาย
การบิ นTURKIST AIRLINE เคาน์เตอร์ U ประตู q ซึ$ งมีเจ้าหน้าที$ ข องบริ ษัท คอยอํานวยความสะดวกเรื$ องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน
23.00 น.
เหิรฟ้ าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKIST AIRLINE เทียวบินที TK69 ใช้เวลาเดินทางประมาณ
;t ชัวโมง (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
หมายเหตุ: เนืองจากเทียวบินขาไปมีตาราง เทียวบิน กรุณาสังเกตุเทียวบินทีแน่นอนในตารางกําหนดวัน เวลา
และราคา ท้ายโปรแกรม เพือความถูกต้องก่อนการจองทัวร์และชําระเงิน

***คําเตือน!! เพืออรรถรสในการเข้าห้องนํSาระหว่างทางของการเดินทางไปยังแต่ละเมืองต่างๆ ของประเทศตุรกี
ควรเตรียมธนบัตรหรือเหรียญสกุลเงินลีล่าเพือเข้าห้องนํSา อัตราค่าบริการประมาณ ;- ลีล่า เป็ นธรรมเนียมของ
การใช้บริการห้องนํSาสาธารณะของประเทศตุรกี อย่าหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ ^^***

วันทีสอง

อิสตันบูล-สุเหร่าสีนS าํ เงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ -เมืองชานัคคาเล่ (B/L/D)

04.00 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล เทียวบินที TK65 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง จากนันนําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)
05.20 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล เทียวบินที TK69 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง จากนันนําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิน
** ข้อกําหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่า และ จําเป็ นต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม**

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสืS อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุม
ศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสืS อแขนยาว ไม่รดั รูป
จากนันนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนS าํ เงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE ถือเป็ นสุเหร่าที$มีสถาปั ตยกรรม
เป็ นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟี ยผนวก
กับสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามดังเดิม ถือว่าเป็ นมัสยิดที$ใหญ่ที$สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานถึง 8 ปี ระหว่าง ค.ศ.:;<=-:;:; โดยตังชื$อตามสุลต่านผูส้ ร้างซึ$งก็คือ Sultan Ahmed นันเอง

จากนันนําทุกท่านสู่ จัตรุ สั สุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่ง
การท่องเที$ยวเมืองเก่า สร้างขึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื$อใช้เป็ นที$แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาใน
สมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รบั การขยายให้กว้างขึนตรงกลางเป็ นที$ตงแสดงประติ
ั
มากรรมต่าง ๆซึ$งส่วน
ใหญ่ เป็ นศิ ลปะในยุ คกรี ก โบราณในสมัยออตโตมันสถานที$ แห่ งนี ใช้เป็ นที$ จัด งานพิ ธีแ ต่ ในปั จ จุ บันเหลื อเพีย งพื นที$ ลาน
ด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ$งเป็ นที$ตงของเสาโอเบลิ
ั
กส์3 ต้น คือเสาที$สร้างในอียิปต์เพื$อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที$ 3
ถูกนํากลับมาไว้ที$อิสตันบูลเสาต้นที$สอง คือ เสางู และเสาต้นที$สาม คือเสาคอนสแตนตินที$ 7

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กลางวัน
จากนันนําทุกท่านชม พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) ตังอยูใ่ นเขตเมืองเก่าซึ$งถือเป็ นเขตประวัติศาสตร์ที$ได้รบั
การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโกตังแต่ปี ค.ศ. :=NO พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึนโดยสุลต่านเมห์เมตที$ P ในปี
ค.ศ.: O= บนพืนที$กว้างใหญ่ถึง ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที$สร้างพระราชวังแห่งนี สามารถ
มองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที$เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน
พระราชวังแห่งนี มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี$พนั กว่าคนนําท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที$เป็ นที$
จัดแสดงทรัพย์สมบัติขา้ วของเครื$องใช้ส่วนพระองค์เครื$องเงินต่างๆ มากมาย

จากนัSนนําท่านสู่ เมืองชานัคคาเล่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คํา
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก CANAKKALE IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสาม เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จาํ ลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
(B/L/D)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนํ าท่านสู่ แวะถ่ายรูปเพื$อชม ม้าไม้จาํ ลองเมื องทรอย ซึ$งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อนั ชาญฉลาดด้านกลศึกของ
นั กรบโบราณซึ$ งเป็ นสาเหตุ ที$ทําให้กรุ งทรอยแตกสงครามม้าไม้ เป็ นสงครามที$ สําคัญตํานานของกรีกและเป็ นสงคราม
ระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูร้ บกันเป็ นเวลาสิบปี กองทัพกรีกก็ได้คิดแผนการที$จะตีกรุงทรอย โดย
การสร้างม้าไม้จาํ ลองขนาดยักษ์ที$เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วก็ทาํ การเข็น
ไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็ นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย
ชาวทรอยเมื$อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีวา่ กองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทาํ การเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้วทําการเฉลิม
ฉลองเป็ นการใหญ่เมื$อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที$ซ่อนตัวอยูก่ ็ออกมาจากม้าโทรจันแล้วทําการเปิ ดประตูเมือง
ให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ ก่อนที$จะทําการเผาเมืองทรอยทิง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กลางวัน
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (KUSADASI) (ระยะทาง :== กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ S.P< ชัว$ โมง)
เป็ นเมืองท่าที$สาํ คัญทางการค้าอีกเมืองหนึ$ งของตุรกีที$เป็ นสถานที$ตงของโบราณสถานที
ั
$สาํ คัญสิ$งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
จากนั นนํ าท่านชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ$งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที$ปัจจุบนั
เหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยงั สามารถมองเห็นถึงความยิง$ ใหญ่ในอดีตได้
และแวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที$ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไป
ทัว$ ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปั จจุบนั

จากนันนําท่านแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็ นหนึ$ งในตัวอย่างที$ดีและสําคัญที$สุดซึ$งสะท้อนถึงจุดสินสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk
ในช่วงปลายคริสต์ ค.ศ. : << นอกจากนี มสั ยิดแห่งนี ยงั เป็ นที$ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตัง
ขึนบนเนิ นเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที$ มองเห็นพืนที$ และมี harem ขนาดใหญ่ที$มีสอง naves และประกอบด้วยลาน
ขนาดใหญ่
จากนันนําท่านซือขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) ของฝากขึนชื$อของประเทศตุรกี

คํา

บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก KUSADASI CHARIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสี

เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้ ายเมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่านเดินทางชม โรงงานเครืองหนัง ซึ$งเป็ นโรงงานผลิตเครื$องหนังขันหลากหลาย ให้ทุกท่านได้ทดลองการเป็ นนายแบบ
และนางแบบเสือหนังต่างๆตามอัธยาศัย

จากนั นนํ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที$มีการบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดีเมืองหนึ$ ง
เคยเป็ นที$อยูข่ องชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ$งอพยพเข้ามาปั กหลักสร้างเมือง ซึ$งรุ่งเรืองขึนในศตวรรษที$ ; ก่อนคริสต์กาล
ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริยอ์ เล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื$อโรมันเข้าครอบครองก็ได้
สถาปนาเอฟฟิ ซุส ขึนเป็ นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นํ าท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที$สองข้างทาง
เต็มไปด้วยซากสิ$งก่อสร้างเมื$อสมัย P,<<< ปี ที$แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครกลางแจ้งที$สามารถจุผูช้ มได้กว่า S<,<<< คน ซึ$ง
ยังคงใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั นี นําท่านชม ห้องอาบนํSาแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที$ยงั คงเหลือร่องรอยของห้องอบ
ไอนํา ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี , ห้องสมุดโบราณ ที$มีวิธีการเก็บรักษาหนั งสือไว้ได้เป็ นอย่างดีทุกสิ$งทุกอย่างล้วนเป็ นศิลปะ
แบบ เฮเลนนิ สติคที$มีความอ่อนหวานและฝี มือประณีต

นํ า ท่ า นชม บ้า นพระแม่ ม ารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ$ ง เชื$ อ กัน ว่ า เป็ นที$ สุ ด ท้า ยที$ พ ระแม่ ม ารี ม าอาศั ย อยู่ แ ละ
สินพระชนม์ในบ้างหลังนี ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย ์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื$อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna
Catherine Emmerich เมื$อปี ค.ศ. :88 -:NP ได้เขียนบรรยายสถานที$ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง
เมื$อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี จนพบในปี ค.ศ. :N=: ปั จจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รบั การบูรณะ
เป็ นบ้านอิฐชันเดียว ภายในมีรูปปั นของพระแม่มารี ซึ$งพระสันตปาปา โป๊ ป เบเนดิกส์ที$ ; ได้เคยเสด็จเยือนที$นี$ บริเวณด้าน
นอกของบ้าน มีกอ๊ กนําสามก๊อก ที$ มีความเชื$อว่าเป็ นก๊อกนําที$มีความศักดิhสิทธิh แทนความเชื$อในเรื$อง สุขภาพ ความรํา$ รวย
และความรัก ถัดจากก๊อกนําเป็ น กําแพงอธิษฐาน ซึ$งมีความเชื$อว่าหากต้องการให้สิ$งที$ปรารถนาเป็ นความจริงให้เขียนลงใน
ผ้าฝ้ ายแล้วนําไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน

จากนั นนํ าท่านเข้า ชมโรงงานทอพรม สิ$งท่อขึนชื$อของประเทศตุ รกี เป็ นพรมท่อมือ สามารถเลือกชมเลือก ซือได้ตาม
อัธยาศัย

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั นนํ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ใช้เวลาเดินทาง S ชัว$ โมง (:N= กิโลเมตร) เมืองที$มี
นํ าพุเกลือแร่รอ้ นไหลทะลุขึนมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที$ไหลลงสู่หน้าผา นํ าท่านชม
ปราสาทปุยฝ้ าย ผลจากการไหลของนําพุเกลือแร่รอ้ นนี ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพของนําตกสีขาวเป็ นชันๆหลายชันและผลจาก

การแข็งตัวของแคลเซียมทําให้เกิดเป็ นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนําเป็ นทางยาว ซึ$งมีความงดงามมากท่านจะได้สมั ผัส
เมื อ งเฮี ย ราโพลิ ส HIERAPOLIS เป็ นเมื อ งโรมัน โบราณที$ ส ร้า งล้อ มรอบบริ เ วณที$ เ ป็ นนํ าพุ เ กลื อ แร่ ร อ้ นซึ$ ง เชื$ อ กัน ว่า มี
สรรพคุณในการรักษาโรคเมื$อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทาํ ให้เมืองนี เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจาย
อยู่ทัว$ ไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิ มเคยเป็ นอะไรเช่นโรงละครแอมฟิ เธียร์เตอร์ขนาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมัน
โบราณเป็ นต้น

จากนันนําท่านเข้า ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซือของฝากเช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูที$นอน เสือผ้า
เป็ นต้น เป็ นสินค้าที$ผลิตด้วยคอตตอน:<<%
คํา
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห้า

เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบําหน้าท้อง
(B/L/D)

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) ซึ$งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็ นสถานที$นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ โดยการเดิน
หมุนเป็ นวงกลมขณะฟั งเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ$ งของพิพิธภัณฑ์เป็ นสุ สานของเมฟลาน่ า เจลาลุ คดิ น รูมี$ อาจารย์ทางปรัชญา
ประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็ นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝา
ผนังแบบมุสลิม และยังเป็ นสุสานสําหรับผูต้ ิดตาม สานุ ศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่ าด้วย

จากนั นเดิ นทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง P:O กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ P ชัว$ โมง S<
นาที ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที$พกั ของกองคาราวานในสมัยโบราณ เป็ นสถานที$พกั แรมของกองคาราวาน
ตามเส้นทางสายไหมและชาวเติรก์ สมัยออตโตมัน
คํา
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่านชมการแสดงพืนเมือง “ระบําหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เป็ นการเต้นรําที$เก่าแก่อย่างหนึ$ งเกิดขึนมาเมื$อ
ประมาณ 6000 ปี ในดิ นแดนแถบอียิปต์ และเมดิ เตอร์เรเนี ยนนั กประวัติศาสตร์เชื$อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่ม
สําคัญที$ได้อนุ รกั ษ์ระบําหน้าท้องให้มีมาจนถึงปั จจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซีทําให้ระบําหน้าท้องแพร่หลายมีการ
พัฒนาจนกลายเป็ นศิลปะที$โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็ นระบําหน้าท้องตุรกีในปั จจุบนั (บริการเครืองดืมฟรีตลอดการ
แสดง)

นําท่านเข้าสูท่ ีพักโรงแรมสไตล์ถSาํ !! CAPPADOCIA BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
**หมายเหตุ:กรณีหอ้ งพักโรงแรมสไตล์ถSาํ ประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิNในการเปลียนเป็ นโรงแรมเทียบเท่าระดับ
เดียวกัน ซึงสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็ นสไตล์ถSาํ ประยุกต์ บริษทั สงวนสิทธิNในการเปลียนตามความเหมาะสม โดย
ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

วันทีหก
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดนิ -เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า
(B/L/D)

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์ (Optional Tour) **
;.บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** สําหรับท่านที$สนใจขึนบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริม
พิเศษ จําเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ < .S<-<O.<< น. โดยมีรถท้องถิ$นมารับไปขึนบอลลูน เพื$อชมความสวยงาม
ของเมืองคัปปาโดเกียหรือปามุคคาเล่ในอีกมุมหนึ$ งที$หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึนบอลลูน ประมาณ S<O นาที อยูบ่ นบอลลูนประมาณ : ชัว$ โมง ค่าใช้จา่ ยเพิ$มเติมในการขึนบอลลูน ท่านละ ^t- Wt เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
(USD.) ขึนอยูก่ บั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบตั ิเหตุที$รวมอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุม
การขึนบอลลูน และ เครื$องร่อนทุกประเภท ดังนันขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน **
.รถจี†บทัวร์ (Jeep Tour) ** สําหรับท่านใดที$สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเจียบริเวณภาคพืนดิน โปรแกรม
จําเป็ นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ <O.<<-<;.<< น. โดยมีรถท้องถิ$นมารับ เพื$อชมความสวยงามโดยรอบของเมืองคัป
ปาโดเจียบริเวณภาคพืนดิน ในบริเวณที$รถเล็กสามารถตะลุยไปได้ ใช้เวลาอยูบ่ นรถจีsบประมาณ : ชัว$ โมง ค่าใช้จา่ ยเพิ$มเติม
ในการนัง$ รถจีsบอยูท่ ี$ ท่านละ ประมาณ ;tt-;Wt เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) ขึนอยูก่ บั ฤดูกาล โปรดทราบ ประกัน

อุบตั ิเหตุที$รวมอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง$ รถจีsบ ดังนันขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน
**
** คําแนะนํา **
- เนื$ องด้วยข้อกําหนดของเวลา ท่านจําเป็ นต้องเลือกซือแพ็คเกจทัวร์เสริมอย่างใด อย่างหนึ$ ง
- ท่านที$เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ$งชัว$ โมงก่อนออกเดินทาง และ ควรแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบ
ตังแต่กอ่ นวันเดินทาง (ตังแต่อยูป่ ระเทศไทย เพื$อเตรียมยาแก้เมารถจากประเทศไทยไป)
- กิจกรรมนี ไม่อนุ ญาตให้ผูท้ ี$เป็ นโรคหัวใจขันรุนแรง หรือ ตังครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่ กรณี
ใดๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
- สําหรับท่านที$ไม่ร่วมในโปรแกรมเสริมพิเศษ ท่านจําเป็ นต้องพักผ่อนรอคณะอยูท่ ี$โรงแรมที$พกั

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที$ได้รบั การขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลก เมือง
ใต้ดินของตุ รกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื$อมต่อถึงกันเป็ นสถานที$ที$ผูน้ ั บถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยชาวโรมันที$
ต้องการทําลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที$มีขนาดใหญ่ แต่ละชันมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทํา
เป็ นห้อง ๆ มีทังห้องครัวห้องหมักไวน์ มีโบสถ์ ห้องโถงสําหรับใช้ประชุ ม มีบ่อนํ าและระบบระบายอากาศที$ ดี แต่อากาศ
ค่อนข้างบางเบาเพราะอยูล่ ึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้

กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ทุ ก ท่ า นเยี$ ย มชม พิ พิธ ภัณ ฑ์ก ลางแจ้ง เมื อ งเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ$ งยู เนสโกขึ นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ$ งเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ในช่วง ค.ศ. = ซึ$ งเป็ นความคิ ดของชาวคริ สต์ที$ตอ้ งการเผยแพร่
ศาสนาโดยการขุดถําเป็ นจํานวนมากเพื$อสร้างโบสถ์ และยังเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื$นที$ไม่เห็นด้วยกับ
ศาสนาคริสต์

จากนั นนํ าท่ านชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็ นที$ อยู่อาศัย ซึ$ งหุบเขา
ดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝี มือมนุ ษย์ไปเกือบทัว$ ทังภูเขา เพื$อเอาไว้เป็ นที$อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรูว้ า่
อุซิซาร์ คือ บริ เวณที$ สูงที$ สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั นในอดี ตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทําหน้าที$ เป็ นป้ อมปราการที$ เกิดขึนเองตาม
ธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภยั อีกด้วย

จากนันนําท่านแวะ ชมโรงงานจิวเอวร์รและโรงงานเซรามิ
ี
ค อิสระกับการเลือกซือสินค้าและของที$ระลึก

จากนันเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัว$ โมง ระหว่างทางนํา
ท่านได้ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) จากนันนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) หรือที$มีชื$อตาม
ประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็ นเมืองหลวงของตุ รกีในปั จจุ บัน และเป็ นเมืองใหญ่อันดับ ๒ รองจากนครอิสตันบูล กรุ ง
อังการาตังอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที$ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบูลทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นระยะทางประมาณ O< กิโลเมตร กรุงอังการาเป็ นที$ตังของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และ
สถานเอกอัครราชทูตประเศต่างๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542 คน
ทําให้กรุงอังการาเป็ นเมืองที$มีประชากรมากเป็ นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที$นครอิส
ตันบูลเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมาร์มารานัน กรุงอังการาก็เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเครือข่ายคมนาคมใน

ภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็ นจุ ดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที$ เชื$อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุ รกีเข้า
ด้วยกัน และเป็ นศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตรที$ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทัว$ ตุรกีดว้ ย

คํา

บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเจ็ด

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

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ใช้เวลาเดินทางประมาณ O ชัว$ โมง
(ระยะทาง O< กิโลเมตร)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที$บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ$งทําให้ประเทศตุรกีได้รบั สมญา
นามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาํ คัญเนื$ องจากเป็ นเส้นทางเดินเรือที$เชื$อมทะเลดํา
ทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้ อมปื นที$ตงเรี
ั ยงรายอยูต่ ามช่องแคบได้แก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที$
สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื$อให้รถยนต์สามารถวิง$ ข้ามฝั ง$ ยุโรปและเอเชียได้ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.:=8S มีความยาว
ทังสิน :,O;< เมตร และได้กลายเป็ นสะพานแขวนที$ยาวเป็ นอันดับ ของโลกในสมัยนั น (ปั จจุบนั ตกไปอยู่อนั ดับที$ P:)
ขณะที$ ล่องเรื อพร้อมดื$ มดํา$ กับบรรยากาศสองข้า งทาง ซึ$ งสามารถมองเห็ นได้ไ ม่ว่า จะเป็ นพระราชวัง โดลมาบาเช่ แ ละ
บ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที$สร้างได้สวยงามตระการตา

นําท่านสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเครื$องเทศ ให้ท่านได้อิสระเลือกซือของฝากได้ในราคาย่อมเยา
ไม่วา่ จะเป็ นของที$ระลึก เครื$องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง ขนมของหวานขึนชื$อและถัว$ หลากหลายชนิ ดให้เลือกสรร

จากนันนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย (SAINT SOPHIA)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟี ย: ใน 8 สิ$งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ปั จจุบนั เป็ นที$ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็ นผูส้ ร้าง
เมื$อประมาณคริสต์ศตวรรษที$13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื$อเป็ นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผูก้ ่อการร้ายบุกทําลายเผาเสีย
วอดวายหลายครังเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที$ นับถือศาสนาคริสต์กบั ศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ พระ
เจ้าจัสตินเนี ยนมีอาํ นาจเหนื อตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ขึนใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื$อ
ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้ งการให้เป็ นสิ$งสวยงามที$สุดได้พยายามหา สิ$งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้
มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทาํ ให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจน
เรียบร้อยในสภาพเดิมเมื$อสินสมัยของจักรพรรดิจสั ตินเนี ยน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที$ 2 มีอาํ นาจเหนื อตุรกี และเป็ นผู ้
นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดดั แปลงโบสถ์หลังนี ให้เป็ นสุเหร่าของชาวอิสลาม

ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสูส่ นามบิน

วันทีแปด

กรุงเทพฯ

(-/-/-)

01.50 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเทียวบินที TK-68 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ;t ชัวโมง (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)

15.00 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
**ทัSงนีS โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ รายการท่องเทียวอาจเปลียนแปลงได้**

**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัSง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืองจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**

อัตราค่ าบริการ
ไฟล์ ทที 1
กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักห้องละ -^ ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน)

ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 21.45-04.00+1
ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00
05-12 ต.ค. 62
11-18 ต.ค. 62
14-21 ต.ค. 62
16-23 ต.ค. 62

32,999 บาท
33,999 บาท

32,999 บาท
33,999 บาท

32,999 บาท
33,999 บาท

6,500 บาท
7,500 บาท

32,999 บาท

32,999 บาท

32,999 บาท

6,500 บาท

ไฟล์ ทที 2
กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ -^ ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน)

พักเดียวเพิม

ไฟล์ทขาไป TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.50-15.00
24-31 ต.ค. 62
25 ต.ค.-01 พ.ย. 62
26 ต.ค.-02 พ.ย. 62

32,999 บาท

32,999 บาท

32,999 บาท

6,500 บาท

**ราคานีS สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ท่านขึS นไป**
**ราคานีS เป็ นราคาโปรโมชันไม่สามารถสะสมไมล์ได้**
** อัตรานีS ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน **
** อัตราค่าบริการ สําหรับเด็กอายุไม่ถึง ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ ;t,ttt บาท **
** หากท่านทีต้องออกตั ‰วภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัSงก่อนทําการออกตั ‰ว
เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

** สําหรับอัตราค่าบริการนีS จําเป็ นต้องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 25 ท่าน ขึS นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีมีผเู ้ ดินทางไม่ถึงตาม
จํานวนทีกําหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิNในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ
(ปรับราคาเพิมขึS น เพือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) **
** ทางบริษทั ขอความกรุณาให้ทา่ นศึกษารายละเอียด ทัSงหมดก่อนทําการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อัตราค่าบริการนีS รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื$องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี$ยนแปลง (Upgrade)
หรือ เปลี$ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
ค่าภาษี นํามัน ภาษี สนามบินทุกแห่งที$มี
ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื$องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื$องบินได้ ท่านละ 1-2 ชิน โดยมีนําหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม
กระเป๋าถือขึนเครื$อง Hand Carry (นําหนักไม่เกิน b กิโลกรัม)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที$ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
ค่าโรงแรมที$พกั ระดับมาตราฐานตามที$รายการระบุ (พักห้องละ P ท่าน หรือ S ท่าน ต่อห้อง กรณีที$โรงแรมมีหอ้ งพัก 3
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื$นๆ ที$ทาํ ให้โรงแรมตามรายการที$ระบุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิh ในการปรับเปลี$ยนโรงแรมที$พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม
โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าเข้าชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
ค่ า อาหารตามที$ ร ายการระบุ โดยทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิh ใ นการปรับเปลี$ ยนได้ต ามความเหมาะสม โดยคํา นึ งถึ ง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครอง
อาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่านัSน”)
(หมายเหตุ:ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที$มีอายุตํา$ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ$งหนึ$ งของสัญญาฯ)
**ประกันภัยทีทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึS นบอลลูนและเครืองร่อนทุกประเภท ดังนัSนการเลือกซืS อ
Optional Tour ขึS นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน**

อัตราค่าบริการนีS ไม่รวม
ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที$ ร ะบุ เช่ น ค่ า ทํา หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า โทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื$องดื$มที$สงั $ เพิ$มนอกเหนื อรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที$ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครัง)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ$ม 8% และภาษี หกั ณ ที$จา่ ย S% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี$ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเทียว นักท่องเทียวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิน+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที
คอยบริการเราโดยประมาณ 54 USD หรือประมาณ 1,890 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
พนักงานขับรถในท้องถิน ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 12 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัSงนีS ท่านสามารถให้มากกว่านีS
ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
ค่ า ธรรมเนี ย มการยื$นขอวีซ่ า กรณี ผู เ้ ดิ นทางที$ ถือหนั งสื อเดิ นทางต่ า งประเทศ (ไม่ใ ช่ ห นั งสื อเดิ นทางไทย) อัต รา
ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที$เป็ นกรณีพิเศษ เพื$อขอคําแนะนําในการยืน$ คําร้องขอวีซ่า
อัตราค่าเข้าห้องนําจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ :-P ลีล่า /:ห้องนํา
เงือนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย UW วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําท่าน
ละ 15,000 บาท ภายใน : วัน ครึ$ง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที$ : กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี ภายใน
วันที$ P ก่อนเวลา : .<< น. เท่ านั น โดยระบบจะยกเลิ กอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที$
กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องเช็คที$ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครัง
กรณีที$คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการให้สิทธิhลูกค้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตาม
วัน และ เวลา ที$ทาํ รายการจองเข้ามาตามลําดับ เนื$ องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที$นัง$ ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึ ง ศุ กร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที$รฐั บาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที$นักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที$ยว
หรือเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื$อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที$บริษัทอย่างใดอย่างหนึ$ ง เพื$อลง

นามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
2.
กรณีนักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื$อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที$บริษัทอย่างใดอย่างหนึ$ ง เพื$อลงนามดําเนิ นการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนั งสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดาํ เนิ นการแทนผูเ้ ดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐาน
การชําระเงินค่าบริการต่างๆทังหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ ดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจ และ
หน้าสมุดบัญชีธนาคารที$ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื$อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 แจ้งยกเลิก ^t วัน ขึS นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา่ ยทัSงหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิNในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า at วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก ;a- q วัน ก่อนการเดินทาง เก็ บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีทีมี ค่าใช้จ่ายตามจริง
มากกว่ากําหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิNในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิม ทีเกิดขึS นจริงทัSงหมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า ;W วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิNในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทัSงหมด
** ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที$ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที$ชาํ ระแล้วเนื$ องจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเที$ยวให้แก่
นักท่องเที$ยว เช่น การสํารองที$นัง$ ตัว‰ เครื$องบิน การจองที$พกั เป็ นต้น **
3.
การเดินทางที$ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงื$อนไข หรือเที$ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมดไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม
4.
สําหรับอัตราค่าบริการนี จําเป็ นต้องมีผูเ้ ดินทางจํานวน 25 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณี ที$มีผูเ้ ดินทางไม่ถึงตาม
จํานวนที$กาํ หนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhในการยกเลิก เลื$อน หรือ เปลี$ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ$มขึน
เพื$อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย :< วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที$ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที$มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที$จะชําระค่าบริการเพิ$มจากการที$มีนักท่องเที$ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที$ทางบริษัทกําหนดเพื$อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที$จะให้บริการและดําเนิ นการต่อไป
5.
ในกรณีที$ลูกค้าดําเนิ นการยื$นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhไม่คืนค่าทัวร์ที$ลูกค้าชําระมาแล้วไม่วา่ ส่วนใด
ส่วนหนึ$ ง ยกเว้นในกรณี ที$วีซ่าไม่ผ่านการอนุ มตั ิจากทางสถานทูต กรณีนีทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที$เกิดขึนจริง
ทังหมด โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที$รฐั บาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
ข้อมูลสําคัญเกียวกับ โรงแรมทีพัก ทีท่านควรทราบ
1. เนื$ องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี$ยว (Single) , ห้องพักคู่
แบบ P ท่ าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ S ท่าน / S เตี ยง (Triple Room) ห้องพักแต่ ละประเภท อาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ S ท่าน ซึ$งถ้าต้องการเข้าพัก S ท่าน อาจจะต้อง
เป็ น : เตียงใหญ่ กับ : เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพัก เป็ น ห้องคู่ : ห้อง (Twin/Double)

และ ห้องเดี$ยว : ห้อง (Single) ไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ$มตามจริงที$เกิดขึน
จากนักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์
2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื$องปรับอากาศเนื$ องจากอยูใ่ นแถบที$มีอุณหภูมิตาํ $ เครื$องปรับอากาศที$มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน
3. กรณีที$มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิhในการปรับเปลี$ยนหรือย้ายเมืองเพื$อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที$มีลกั ษณะเป็ นอาคารแบบดังเดิม (Traditional Building) ห้องที$เป็ นห้องเดี$ยวอาจเป็ นห้องที$มีขนาดกะ
ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํา ซึ$งขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กัน
5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที$ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมที$ระบุนันเป็ นการจัดอันดับของการท่องเที$ยวประเทศตุรกี
6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงที$ตรงกับวันหยุดสําคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ พักโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง
ข้อมูลสําคัญเกียวกับ สายการบิน ทีท่านควรทราบ
1. เกี$ยวกับที$นัง$ บนเครื$องบิน เนื$ องจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิhในการ
เลือกที$นัง$ บนเครื$องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที$สุด ให้ลกู ค้าผูเ้ ดินทางที$มาด้วยกัน ได้นัง$ ด้วยกัน หรือ
ใกล้กนั ให้มากที$สุดเท่าที$จะสามารถทําได้
2. กรณีที$ท่านเป็ นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชดั เจนในขันตอนการจอง กรณีที$แจ้งล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิ$มเพื$อชําระกับเมนู ใหม่ที$ตอ้ งการ เพราะเมนู เก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
3. บัตรโดยสารโดยเครื$องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้ งการ Upgrade เป็ น ชันธุรกิจ
(Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที$เป็ นกรณีพิเศษ กรณีนี ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร
พร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ประมาณ P<-S< วันก่อนออกเดินทาง หากออกบัตรโดยสาร พร้อมคณะ
ชันประหยัด (Economy Class) เรียบร้อยแล้ว บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได้ โดยทังนี การตัดสินใจ ขึนอยู่กบั
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที$สายการบินเป็ นสําคัญ
4. บัตรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื$ องจากเป็ นบัตรโดยสารชนิ ดราคาพิเศษ (ตัว‰ กรุป๊ ราคาประหยัดที$สุด)
เงือนไข และ ข้อควรทราบอืนๆ ทัวไป ทีท่านควรทราบ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื$อการท่องเที$ยวเท่านัน
2. ทัวร์นีขอสงวนสิทธิhสาํ หรับผูเ้ ดินทางที$ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนําตาล / เลือดหมู) เท่านัน กรณีที$ท่านถือ
หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีนําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม
คณะทัวร์อนั มีวตั ถุประสงค์เพื$อการท่องเที$ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื$อมโยงเกี$ยวกับการขออนุ ญาต
การใช้หนั งสือเดินทางพิเศษอื$นๆ หากไม่ผ่านการอนุ มตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทังฝั $งประเทศ
ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการไม่รบั ผิดชอบความผิดพลาดที$จะ
เกิดขึนในส่วนนี และ ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที$ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที$ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทังหมดให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิh ไม่รับผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื$อ นามสกุ ล คํานํ าหน้าชื$ อ เลขที$
หนั งสือเดิ นทาง เลขที$วีซ่า และอื$นๆ เพื$อใช้ในการจองตัว‰ เครื$องบิน ในกรณี ที$นักท่องเที$ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที$เหลือทังหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื$อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที$ เดิ นทางจริ งของประเทศที$ เดิ นทาง ทังนี ทางบริ ษัท จะคํา นึ งถึ งความปลอดภัย และ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhไม่รับผิ ดชอบต่ อความเสียหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที$ เพิ$มขึนของนั กท่ องเที$ ยวที$ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี$ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื$น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที$ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิhในการปรับราคาค่าบริการเพิ$มขึน ในกรณีที$มีการเปลี$ยนแปลงอัตราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว‰
เครื$องบิน ค่าภาษี นํามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบิน ฯลฯ ที$ทําให้ตน้ ทุน
สูงขึน
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
9. นักท่องเที$ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ
ที$เกี$ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตั ิภยั ที$ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย
ทางบริษัทจะรับผิ ดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที$ บริษัทยังไม่ได้ชาํ ระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตาม
ข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลักปฏิบตั ิเท่านัน
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที$จะนํ าติดตัวขึนเครื$องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน :<< มิลลิลิตรต่อชิน และ
รวมกันทุ ก ชิ นไม่เกิ น 1,000 มิ ลลิ ลิต ร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติ กใสซึ$ งมีซิ ปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า ออกมาให้
เจ้าหน้าที$ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ : ใบเท่านั น ถ้าสิ$งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที$กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที$โหลดใต้ทอ้ งเครื$องบินเท่านัน
11. สิ$งของที$มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที$โหลดใต้ทอ้ งเครื$องบินเท่านัน
12. คณะทัวร์นี เป็ นการชําระค่าใช้จ่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที$ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ$งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็ นต้องท่องเที$ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีที$
ท่านไม่ตอ้ งการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ$ ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ$มเติมขึนตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิhในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที$เกิดขึนจริงทังหมดกับผูเ้ ดินทาง
กรณีที$เกิดเหตุการณ์นีขึน ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า a เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิมเติม **
**ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางที
ท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ‰ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิNในการรับผิดชอบทุกกรณี**

