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GS IST 08 PS
TURKEY EXTRA PLUS 8 DAYS

TURKEY โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถํ้าจําลอง (8D6N)
สายการบิน FULL SERVICE UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)

ไมยอนเสนทาง เขาอิสตันบูล  ออกอังการา

บินดวยสายการบิน ยูเครน อินเตอรเนชั่นแนล แอรไลน (PS) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
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PS 272 BKK(กรงุเทพ) – KBP(เคียฟ) 11.25 – 18.30
PS 715 KBP(เคียฟ) – IST(อิสตันบูล) 19.30 – 21.30
PS 724 ESB(อังการา) – KBP(เคียฟ) 16.15 – 18.20
PS 271 KBP(เคียฟ) - BKK(กรุงเทพ) 19.25 – 09.45+1

**โหลดกระเปาสัมภาระนํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก. (ไมเกิน 1 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ) – สนามบนิกรุงเคียฟ – สนามบนิอิสตนับูล – อิสตันบูล        (-/-/-)

08.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเตอรเช็คอิน Row R ประตู 7 สาย

การบิน Ukraine International Airlines โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หัวหนาทวัรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

11.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยเูครน โดยสายการบิน Ukraine International

Airlines เท่ียวบินท่ี PS272 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

18.30น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือแวะเปล่ียนเครือ่ง)

19.30น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Ukraine International

Airlines เท่ียวบินท่ี PS715 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

21.30น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี (ตามเวลาทองถ่ินชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง)

หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว

พักที่ GOLDEN WAY HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที ่2 อิสตันบูล – Blue Mosque – วิหารฮาเจยี โซเฟย – ชานัคคาเล (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

** คําแนะนํา โปรดแตงกายดวยชุดสุภาพ สําหรับการเขาชมสุเหรา **

การเขาชมสุเหรา จําเปนตองแตงกายดวยชุดสภุาพ และ ตองถอดรองเทากอนเขาชม

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวคลุมขอมือ มิดชิดไมรัดรูป และเตรียมผาสําหรับคลุมศีรษะ

สุภาพบุรษุ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้แขนยาว ไมรัดรูป

นําทาน เขาชมสุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรอืชื่อเดมิคือ สุเหราสุลตานหอารเหม็ดท่ี 1 (Sultan Ahmed

Mosque) การเขาชมสุเหราทุกแหงจะตองถอดรองเทา ถอดหมวก ถอดแวนตาดํา เปนการเคารพสถานท่ี ถายรูปได
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หามสงเสียงดงั และกรุณาทํากริิยาใหสํารวม สุเหรานี้สรางในป 2152 เสร็จป 2159 (1 ปกอนสุลตานอาหเหม็ด

สิ้นพระชนมดวยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู 6 หอ เปนหอคอยสูงใหผุนําศาสนาขึ้นไปตะโกนรองเรียก

จากยอด เพื่อใหผูคนเขามสวดมนตตามเวลาในสุเหรา ชื่อสุเหราสีน้ําเงินภายในประดับดวยกระเบื้องสีฟาจากอิซนิค

ลวดลายเปนดอกไมตางๆ เชน กุหลาบ ทิวลิป คารเนช่ัน เปนตน ตกแตงอยางวจิติรตระการตา ภายในมีท่ีใหสุลตาน

และนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนตโดยเฉพาะ มีหนาตาง 260 บาน สนามดานหนาและดานนอกจะเปนท่ีฝง

ศพของกษัตริยและพระราชวงศและจะมีสิ่งกอสรางที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ัวไป เชน หองสมุด

โรงพยาบาล โรงอาบน้ํา ที่พักกองคาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลีเรีย (Kulliye)

นําทานเดินทางสู ฮิปโปโดรม (Hippodrome) คือสิง่กอสรางจากสมัยกรีกซึง่ใชเปนสนามแขงมา และการแขงขัน

ขับรถศึก (Chariot Racing) โดยคําวา ฮิปโปส และ โดรโมส ปจจุบันถูกนําไปใชในภาษาฝรั่งเศสดวย หมายถึง การ

แขงขันมาใจกลางเมืองมอสโคว (Central Moscow Hippodrome) นาเสียดายท่ีเหลือแตซากปรักหักพังของ ฮิปโป

โดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปลในอดีต หรือ อิสตันบลูในปจจุบัน แมจะยิ่งใหญและเกาแกในสมัยโบราณสรางขึ้น

ระหวางป ค.ศ. 203-330 แตปจจุบันเหลือเพียง เสา 3 ตน คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine

VII) สรางเมื่อไหรไมมีใครทราบ แตบูรณะเมื่อศตวรรษที ่10 เสาตนที่ 2 คือ เสางู ที่เชื่อวาสรางกอนคริสกาลมา 479

ป เปนรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน จากเมือง เดลฟ (Delphi) แลวถูกขนยายมาต้ังท่ีน่ีเม่ือ ศตวรรษท่ี 4 ปจจุบันเหลอืเพียง

ครึ่งตน และเสาตนสุดทายคือ เสา อิยิปต หรือเสาโอเบลิส (Obelisk of Thutmose) สรางในชวงกอนคริสตกาล

ประมาณ 390 ป มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็ม หรือ เสาปลายแหลม

ลกัษณะของเสาโอเบลิสกจะเปนเสาสูง สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและ

คอยๆ เรียวแหลมข้ึนสูยอดดานบนเปนแทงส่ีเหล่ียมสีด่าน ยอดบนสุดจะเปนลกัษณะเหมอืนปรามดิ และมักนิยมหุม

หรอืเคลือบดวยโลหะ เชน ทองคาํ เหล็ก หรือ ทองแดง เปนตน เสาโอเบลิสกเปนเอกลักษณทางศลิปะท่ีมีตนกําเนิด

จากอียิปตโบราณ เปนสัญลักษณแหงเสนทางสูวิหารเทพเจา ปกติจะนิยมสรางข้ึนเปนคู ต้ังอยู ณ บริเวณทางเขา

วิหาร ตัวอยางเชนที่ วิหารลักซอร หรือ วิหารคารนัค เปนตน บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสกจะแกะสลักเปนรองลึกดวย

อักษรเฮียโรกลิฟฟค บอกเลาถึงฟาโรหผูสราง และเรื่องราวของการสรางเพื่อบูชาเทพเจา ดังนั้น เสาโอเบลิสกจึง

เปนเสมือนหนึง่เสาอนุสรณ บงบอกถึงนัยยะแหงที่ตั้งของสถานที่สําคัญ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอียิปตนําทานชม

วิหารฮาเจีย โซเฟย (Mosque of Hagia Sophia) **ปดทําการทุกวันจันทร**  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

ยุคกลาง เปนโบสถคาทอลิก สรางในสมัยพระเจาจัสติเนียน มีหลังคาเปนยอดกลมแบบโม เสาในโบสถเปนหินออน

ภายในติดกระจกสี เม่ือเติรกเขาครองเมือง ไดเปล่ียนโบสถน่ีใหเปนสุเหราในป ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับกําแพงท่ีปู

ดวยโมเสกเปนรปูพระเยซูคริสตและสาวก ภายหลังทางการไดตกลงใหวิหารฮาเกีย โซเฟย เปนพิพิธภัณฑท่ีวันน้ีคง

บรรยากาศของความเกาขลังอยูเต็มเปยม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญท่ีสดุเปนอันดับ 4 ของโลกซ่ึงมีพ้ืนท่ีโลงภายในใหญ

ท่ีสดุในโลก กอสรางดวยการใชผนังเปนตัวรับน้าํหนักของอาคารลงสูพ้ืนแทนการใชเสาค้าํยันท่ัวไป นับเปนเทคนิค

การกอสราง ที่ถือวาล้ําหนามากในยุคนั้น (ถือเปนหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําใหวิหารฮาเกีย โซเฟย ไดรับการยกยอง

ใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลางโบราณ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองชานัคคาเล (Canakkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ปจจุบันเปนเมืองท่ีมี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร เดิมมีชื่อวา โบกาซี่ (Bogazi) หรือ เฮลเลสปอนต (Hellespont) มีความยาว 65
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กิโลเมตร สวนที่แคบที่สุดกวาง 1.3 กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูบนจุดแคบที่สุดของชองแคบดารดาแนลส ใกลกับ

แหลมเกลิโบลูของกรีซ บนฝงของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารมารา และ ทะเลเอเจียนซ่ึงต้ังอยูริมทะเลมารมาราตัดกับ

ทะเลอีเจียน เปนท่ีต้ังของเมืองทรอย

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ IRIS HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา

วันที ่3 ชานัคคาเล – มาไมเมืองทรอย – เมืองเปอรกามัม – อะโครโปลิส (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองทรอย (Troy) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงเลาขานสืบตอกันมา

ต้ังแตในอดีต ถูกสรางขึ้นมาประมาณ 4,000 ปที่แลว ชมมาไมจําลองแหงเมืองทรอย (Wooden Horse of

Troy) มาไมท่ีมช่ืีอเสียงโดงดังมากท่ีสดุจากมหากาพยภาพยนตรเร่ือง ทรอย (Troy) ทีช่าวกรีกใชอุบายสงมาไมให

เมืองทรอยเพ่ือเปนของกาํนัล แตความจริงแอบบรรจุคนมาในมาไมเพือ่เขามาเปดประตูเมืองทรอย ใหทหารเขามาตี

ตัวเมืองจนทําใหเมืองทรอยลมสลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสญัลักษณอันชาญฉลาดดานกลการศึกของนักรบโบราณ

 นําทาน น่ังกระเชาไฟฟาหรือรถ ข้ึน สู เมืองเปอรกามัม (Cable Car to Pergamum) ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือ

ตัวเมืองชานัคคาเล กวา 1,000 ฟุต ในบริเวณอะนาโตเลียหางจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม. ทางดานเหนือของ

แมนํ้าไคซูส ซึ่งเปนเมืองโบราณของกรีกท่ีมีความสําคัญของพวกเฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสําคัญ คือ

วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงเปนท่ีขนานนามถึงประหน่ึงดังดินแดนแหงเทพนิยายในสรวงสวรรค บริเวณ

เดียวกัน วิหารโอลิมเปยน เซอุส (Naos tou Olimpiou Dios - Olympieion) ปจจุบันนี้เหลือแตสวนฐาน

เทานัน้ แทนบูชาถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเปอรกามมัท่ีเมืองเบอรลนิ ประเทศเยอรมนั ชม โรงละครอะโคร

โปลิส (Theater of Acropolis) เปนโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลก ต้ังอยูในทําเลที่สวยงามท่ีสุด จุผูชมไดมากถึง

10,000 คน อะโครโปลิส แปลวา นครบนท่ีสูง ซ่ึงเปนโครงสรางฐานในการปองกันเมืองของอาณาจักรกรกีและโรมัน

ซ่ึงผูต้ังถ่ินฐานในสมัยน้ันมักเลือกท่ีสูง ซ่ึงมกัจะเปนเนินเขาท่ีดานหน่ึงเปนผาชนั และกลายเปนศูนยกลางของมหา

นครใหญ ท่ีเติบโตรุงเรืองอยูบนท่ีราบเบื้องลางท่ีรายลอมปอมปราการเหลานี้  ชม วิหารเอสเคลปออน

(Asklepion) อยูเบ้ืองลางทางตะวันตกของตัวเมือง สรางถวายเอสเคลปออสเทพแหงการแพทย

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะรานขนมพ้ืนเมืองข้ึนช่ือใหเลือกซ้ือมากมายโดยเฉพาะขนม Turkish Delight อันล่ือชือ่ท่ีตองทานคูกบัชาแสน

อรอยของขึน้ช่ือประเทศตุรกี

นําทานเดินทางสู เมืองคูซาดาซ ี(Kusadasi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองทาเลียบชายฝงทะเลของ

ประเทศตุรกี ซ่ึงทําใหในอดีต เมืองนี้เปนเหมือนทาเรือขนสงสินคา เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องหนัง

คุณภาพสูงสงออกไปทั่วโลก

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ MARINA HOTEL & SUITE , KUSADASI โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
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วันที ่4
เมืองโบราณเอฟฟซุส – บานพระแมมารี – เมืองคูซาดาซ ี– รานเครือ่งหนงั –

      ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝาย - เมืองโบราณเฮยีราโพลสิ                                     (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

   นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส (Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคย

เปนท่ีอยูของชาวโยนก (Lonia) จากกรีกซ่ึงอพยพเขามาปกหลักสรางเมืองซ่ึงรุงเรืองข้ึนในศตวรรษท่ี  6 กอน

คริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขา

ครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุสข้ึนเปนเมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลาง

เมืองเกาท่ีสองขางทางเต็มไปดวยซากส่ิงกอสรางเม่ือสมัย 2,000 ปท่ีแลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงท่ีสามารถจุ

ผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (Roman Bath)

ที่ยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี้ หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) มีความสวยงาม

เปนเลศิและมขีนาดใหญมาก สรางโดยติเบริอุส จูลิอุส อาควิลา อทุิศใหกับบิดา ชื่อ ติเบริอุส จูลิอุส เซลซุส ในป

657-660 และไดฝงโลงศพของบิดาท่ีทําจากหินเอาไวใตหอสมุดแหงน้ี

นําทานเดินทางสู บานพระแมมารี (House of Virgin Mary) ซ่ึงเชื่อกันวาเปนที่สุดทายท่ีพระแมมารีอาศัยอยู

และส้ินพระชนมในบานหลงัน้ี

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซ่ึงประเทศตุรกีเปนประเทศท่ีมีฐานการผลิตเครือ่ง

หนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับตนๆของโลก ทั้งยังผลิตเส้ือหนังใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada ,

Michael Kors อีกดวย อิสระใหทานเลือกชมผลิตภัณฑจากเครื่องหนัง และ สินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (Pamukkale) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงท่ีมีนํ้าพุเกลือแรรอน

ไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนท่ีไหลลงสูหนาผา จนเกิดผลึขึ้นก่ึง

สถาปตยกรรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทปุยฝาย (Cotton Castel) ผลจากการไหลของนํ้าพุเกลือแรรอนน้ีไดกอใหเกิด

ทัศนียภาพของนํ้าตกสีขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราว

หิมะขวางทางนํ้าเปนทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก บริเวณเดียวกันจะเปน เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis)

เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแรรอน ซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรค เมื่อ

เวลาผานไปภัยธรรมชาตไิดทําใหเมืองน้ีเกิดการพังทลายลง เหลือเพียงซากปรักหักพงักระจายอยูท่ัวไป บางสวนยัง
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พอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไร เชน โรงละคร แอมฟเธยีรเตอรขนาดใหญ วหิารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เปน

ตน

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ NINOVA THERMAL HOTEL , PAMUKKALE โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที ่5    ปามุคคาเล – คอนยา – พิพิธภัณฑเมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบําหนาทอง(B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจกัร

เซลจกุ ระยะทาง 400 กิโลเมตร ระหวางทางแวะชม ท่ีพักของกองคาราวานในสมัยโบราณ (Caravansarai) เปน

สถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม พิพิธภณัฑเมฟลานา (Mevlana Museum) เดิมเปนสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ

โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหน่ึงของพิพิธภณัฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รูมี่

อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานกัแหงสุลตานอาเลดนิ เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลายแหลมสี

เขยีวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา นําทานเดินทางสู

เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนบริเวณท่ีอยูระหวาง ทะเลดํา กับ

ภูเขาเทารุส มคีวามสําคัญมาแตโบราณกาล เพราะเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม เสนทางคาขายแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม ท่ีทอดยาวจากตุรกีไปจนถึงประเทศจีน เปนพ้ืนท่ีพิเศษ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 3

ลานปมาแลว ทําใหลาวาที่พนออกมา และเถาถานจํานวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเปนแผนดินชั้นใหม

ขึ้นมาจากนั้นกระแสน้ํา ลม ฝน แดด และหิมะ ไดรวมดวยชวยกัน กัดเซาะกรอนกินแผนดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับ

แสนนับลานป จนเกิดเปนภูมิประเทศประหลาดแปลกตานาพิศวง ที่เต็มไปดวยหินรูปแทงกรวย (คว่ํา) ปลอง

กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยาย จนชนพ้ืนเมืองเรียกขานกันวา “ปลองไฟ

นางฟา” (Fairy Chimney) โดยชื่อ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เปนชื่อเกาแกภาษาฮิตไตต (ชนเผารุนแรกๆ ท่ี

อาศยัอยูในดินแดนแถบนี้) แปลวา “ดินแดนมาพันธุดี” และในปจจุบันนี้ก็ยังเล้ียงมากันอยูบริเวณน้ี อีกทั้ง ยังมี

เมืองใตดินท่ีซอนอยูใตเมืองคปัปาโดเกีย ถือเปนเมืองใตดินโบราณท่ีใหญท่ีสดุในโลกก็วาได เพราะท่ีเมืองใตดินแหงน้ี

ขุดลึกลงไปถึง 10 ช้ัน ประมาณ 90 เมตร และภายในเมืองใตดินยังแบงซอยเปนหองยอย เฉพาะท่ีเมืองคัปปาโดเกีย

มีเมืองใตดินมากถึง 15 แหงและถารวมท้ังเมอืงอื่นๆ ดวยก็เกือบๆ 200 แหงเลยทีเดียว และยังมีการขุดเชื่อมกัน

ระหวางแตละเมืองอกีดวย  ซึ่งภายในเมืองใตดินมคีรบทุกอยางไมวาจะเปน หองนอน หองน้ํา หองอาหาร หอง
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ประชุม คอกสัตว โบสถ  บอน้ํา บางหองเปนหองโถงกวางวากันวาสามารถจุคนไดมากกวา 30,000 คน เลยทีเดียว

ดวยความอศัจรรยใตพภิพแหงนี้ ทางองคกรยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองใตดินแหงเมืองคัปปาโดเจีย เปนสถานที่

มรดกโลกอีกดวย และบุตรของเมฟลานาดวย

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ พรอม ชมการแสดงโชวระบําหนาทอง (Belly Dance) ซ่ึงเปนการเตนรํา

ที่เกาแกอยางหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6,000 ป ในดินแดนแถบอียิปตและเมดิเตอรเรเนียน นักประวัติศาสตร

เชื่อกันวา ชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของ

ชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลาย มีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะท่ีโดดเดน สวยงาม จนกลายมาเปนระบํา

หนาทองตุรกีในปจจุบัน

พักที่ STONE CONCEPT HOTEL, CAPPADOCIA โรงแรมถ้ําจําลอง หรือเทียบเทา

วันที ่6
    นครใตดิน – พิพิทธภัณฑเกอรามา – หุบเขาอุซซิาร – โรงงานพรม / เซรามิค /

    เครื่องประดบั – องัการา                                               (B/L/D)

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร **
** สาํหรับทานใดท่ีสนใจข้ึนบอลลนูชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมจะตองออกจากโรงแรม
ประมาณ 05.00 น. โดยมีรถทองถิน่มารับไปข้ึนบอลลูน เพ่ือชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุม
หน่ึงท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาอยูบนบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการข้ึนบอลลูนอยูท่ีทานละ
ประมาณ 250 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) ขึ้นอยูกับฤดูกาล โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูใน
โปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองรอนทุกประเภท ดังน้ันข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทาน **
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เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู นครใตดิน (Underground City) เปนสถานท่ีท่ีผูนับถือศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมัน ที่

ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เปนเมืองใตดินที่มีขนาดใหญ มีถึง 10 ชั้น แตละชั้นมีความกวางและสูง

ขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหองๆ มีทั้งหองครัว หองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มีบอน้ํา และระบบ

ระบายอากาศท่ีดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลกึและทางเดินบางชวงอาจคอนขางแคบจนเดินสวนกนัไมได

นําทานเดินทางสู เมอืงเกอราเม (Goreme) เปนเมืองท่ีตัง้อยูในบริเวณคปัปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย

ในประเทศตุรกี เกอเรเมต้ังอยูในบริเวณท่ีเปนท่ีต้ังถิน่ฐานของผูคนมาต้ังแตสมัยโรมัน และเปนท่ีท่ีชาวคริสเตียนยุค

แรกใชในการเปนท่ี หลบหนีภัยจากการไลทํารายและสงัหารกอนท่ีคริสตศาสนาจะเปนศาสนาท่ีไดรับการประกาศ

วาเปนศาสนาของจักรวรรดิ ที่จะเห็นไดจากคริสตศาสนสถานจํานวนมากมายที่ต้ังอยูในบริเวณน้ี เปนเมืองที่มี

ชื่อเสียงในดานการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิคล้ําคาแหงหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก

นําทานเดินทางสู พิพิธภณัฑกลางแจง เกอราเม (Open Air Museum of Goreme) ซ่ึงองคกรยูเนสโก ไดขึ้น
ทะเบียนพิพิธภัณฑกลางแจงแหงน้ี ใหเปนมรดกโลก ซ่ึงเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ . 9 ซ่ึงเปน
ความคดิของชาวคริสตท่ีตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถํ้าเปนจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ และยังเปนการปองกัน
การรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนท่ีอยูอาศัย ซึ่งหุบ
เขาดงักลาวมีรูพรนุ มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบท่ัวท้ังภเูขา เพ่ือเอาไวเปนท่ีอาศยั และถามอง
ดีๆจะรูวาอุซิซาร คือ บรเิวณท่ีสูงท่ีสุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนปอมปราการที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาตเิอาไวสอดสองขาศึกยามมีภยัอีกดวย
นําทานเดินทางสู โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิค (Ceramic Factory) และ โรงงาน
เคร่ืองประดับ (Jewelly Factory) เพื่อใหทานไดชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินคาพื้นเมืองที่มีคุณภาพและ
ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู เมืองอังการา (Ankara) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่
มีชือ่ตามประวัติศาสตรวา Angora เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจบัุน และเปนเมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองอิส
ตันบูล เมืองอังการาต้ังอยูในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนท่ีราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจาก
เมืองอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 450 กิโลเมตร เมืองอังการาเปนที่ตั้งของรัฐบาลกลาง สวน
ราชการตางๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ ROYAL HOTEL , ANKARA โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา
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วันที ่7     สุสานอตาเติรก – สนามบินองัการา – สนามบินเคียฟ                                           (B/-/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สุสานอตาเติรก (Ataturk Mausoleum) เปนอนุสรณสถานและสุสานของ Mustafa Kemal

Ataturk ซ่ึงเปนผูนําในสงครามกูอิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผูกอต้ังสาธารณรัฐตุรกีและ

ประธานาธิบดีคนแรก เปนสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีดวย สุสานออกแบบโดย

สถาปนกิชาวตุรกี สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีท่ีพิมพระหวางป 1966-1987 และ 1999-

2009 จะเปนรูป Anitkabir ดวย

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอังการา ประเทศตุรกี

16.15น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยเูครน โดยสายการบิน Ukraine International

Airlines เท่ียวบินท่ี PS724 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

18.20น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือแวะเปล่ียนเครือ่ง)

19.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Ukraine International

Airlines เท่ียวบินท่ี PS271 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่ 8
     กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ                                                                                                 (-
/-/-)

09.45 น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

    ******************************************************************

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตัว๋ภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบนิ , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุก

ครั้งกอนทําการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี

ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน
อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อัตราเด็ก ทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 12
ป)

อัตราเด็ก ทานละ

พักเด่ียว
เพิ่ม

อัตรา หองละ

ไมใชต๋ัว
เครื่องบินอตัรา

ทานละ

ตุลาคม 2562

11 – 18 ตลุาคม 29,999 29,999 29,999 8,000 17,900

18 – 25 ตลุาคม 29,999 29,999 29,999 8,000 17,900

** อัตรานี้ยงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเดก็อายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถให

มากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก

ทาน ท่ีสนามบนิ ในวนัเชค็อิน **

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน)

** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศตุรกี ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดย

สามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอครัง้ **

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

อัตราคาบริการนี ้รวม

ü คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน

  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง

  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ตามท่ีตาราง

  อัตราคาบริการระบุ

ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Ukraine International Airlines อนุญาตให

 โหลดกระเปาสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบนิ โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7

ก.ก. (ไมจาํกัด

  จาํนวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) **

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
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ü คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานงึถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคญั

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

ü คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม

ü คามัคคเุทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ü คาเบี้ยประกันอบุัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

   กรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศพัท คาอาหาร เครือ่งด่ืม คาซกัรีด คามินิบารในหองและ

คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD  ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน

รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายไุมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเปาสัมภาระท่ีมีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสมัภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพเิศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ

รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษนํ้ีามนั ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

· กรณุาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชาํระเงินใน2วันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทานัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติทันที หาก

ยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกาํหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา

มาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง

ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

· กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม

สามารถหาคนมาแทนได

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง

· ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขตัฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
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· ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว

· ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัท
จะหกัคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา

ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชือ่) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา

สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ

ดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรบัการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได

หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทาน

เดินทางตามความประสงคตอไป

· ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรยีดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให

ทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุก

ครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

· ก

รณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลือ่นวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณี

ท่ีสายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ

และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานัน้ สิง่สาํคัญ ทานจําเปนตองมาถงึสนามบนิเพ่ือเช็คอนิกอนเคร่ืองบิน อยาง

นอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

· กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรอื แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ

· กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน

กอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมี

คาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง

· กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทาน

เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ
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· กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรยีบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใด

สวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร

· หลงัจากทานชาํระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทาน

อยางนอย 3 หรอื 7 วัน กอนออกเดินทาง

· อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ

สวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ

· ทางบรษัิทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจกักันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพัก

เด่ียวตามท่ีระบุ

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

· การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจ

เล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

· ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเรว็กวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะ

ปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร

เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

· เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรบัเงินคนืไดในบรกิารบางสวน หรอื สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับรกิาร หากระหวาง

เดินทาง สถานทีท่องเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เนือ่งจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา

ทั้งหมดแลว

· กรณีท่ีทานถกูปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

· หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเลก็นอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนา

ใดหนาหน่ึงหลดุออกมา มีรอยแยกระหวางสนัของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ

เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล

หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ

ตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือ

ยืนยันการเปลีย่นแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ  (ต๋ัวเครื่องบิน)

ทานสามารถเปลีย่นแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
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การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20

วัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ

· เก่ียวกับท่ีนัง่บนเครือ่งบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น

การเลือกท่ีน่ังบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคาเดินทางดวยกัน กรณุาเช็คอินพรอมกนั และ สายการบินจะพยายามทีสุ่ดใหทานไดน่ัง

ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด

· ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําให

หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บาง

โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

· กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น

· ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอนวันเดินทาง

· มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน

· บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,

การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลมืสิง่ของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ทานตองการ

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว*

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


